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CHARAKTERISTIKA A PROFIL  ORGANIZÁCIE 

 

 

Dom detí Boţieho milosrdenstva n.o. (ďalej len DDBM) je nezisková organizácia, 

ktorá poskytuje všeobecné prospešné sluţby podľa čl. II svojho Štatútu z  28.9.2005. 

Vznikla na podnet rodičov detí s mentálnym, telesným a kombinovaným postihnutím 

v Stropkove a jeho okolí. Na jej začiatku sa vypracoval projekt centra pod názvom Dom detí, 

ktorým sa uchádzalo o finančnú dotáciu na jeho výstavbu. Hlavným donorom v rámci 

schváleného projektu bola Nadácia SOCIA.                        

 Na zabezpečenie chodu zariadenia bola zaloţená nezisková organizácia DDBM. 

 Zriaďovateľmi neziskovej organizácie Dom detí Boţieho milosrdenstva sú: 

1. Zdruţenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Stropkove 

2. Mesto Stropkov 

3. Arcibiskupský úrad Košice  

Zariadenie bolo po výstavbe a kolaudácii slávnostne otvorené 3. novembra 2005. 

 

V zmysle štatútu je účelom organizácie:  

 

 včasná diagnostika, rehabilitácia a fyzioterapia detí a dospelých s mentálnym alebo 

s fyzickým postihom alebo s kombinovaným postihom,  

 poskytovanie sociálnej prevencie a sociálneho poradenstva deťom a dospelým s 

mentálnym alebo s fyzickým postihom alebo s kombinovaným postihom,  

 vzdelávanie a výchova detí a dospelých s mentálnym alebo s fyzickým postihom alebo  

s kombinovaným postihom 

 sluţby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti 

 starostlivosť v zariadeniach sociálnych sluţieb. 

 
 

DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŢIEB  - ambulantná forma 
 

Domov sociálnych sluţieb začal svoje sluţby poskytovať 06.02.2006. Jeho činnosť je                   

vymedzená Zákonom o sociálnych sluţbách a o zmene a doplnení zákona o ţivnostenskom 

podnikaní č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov (§ 38 Domov sociálnych sluţieb). 

 

Druh, forma a rozsah poskytovania sociálnej sluţby:  

Druh sociálnej sluţby  

Podľa § 12 ods. 1 písm. c zák.č. 448/2008 – poskytovanie sociálnej sluţby v zariadení pre 

fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ešte nedovŕšili dôchodkový 

vek.  

Forma sociálnej sluţby

Podľa § 13 ods. 2 zák.č. 448/2008 - ambulantná sociálna sluţba,/na denný pobyt/, ktorú 

poskytujeme fyzickej osobe, ktorá dochádza, je sprevádzaná alebo je dopravovaná do miesta 

poskytovania sociálnej sluţby. 

 

Rozsah sociálnej sluţby 

Sociálna sluţba sa poskytuje klientom denne počas pracovných dní, v čase od 06,00 hod. do 

16,00 hod. 

 

Kapacita zariadenia je 19 miest a to v ambulantnej forme. Do domova sociálnych 

sluţieb boli klienti prijímaní na základe Rozhodnutia Prešovského samosprávneho kraja.  



K 31. 12. 2015 sme poskytovali sociálne sluţby 18 klientom. Priemerný prepočítaný 

počet prijímateľov sociálnej sluţby domova sociálnych sluţieb za celý rok je: 18. 

 

 

Tabuľka č. 1 Rozdelenie klientov DSS podľa pohlavia k 31.12.2015 

 

Zariadenie Ženy Muži Spolu 

 
Domov sociálnych služieb 8 10 18 

 

Tabuľka č. 2 Veková štruktúra klientov DSS  k 31.12.2015 

 

Vek v DSS Počet 

 
do 18 rokov 1 

 
19 - 25 rokov 5 

 
26 - 39 rokov 11 

 
40 - viac rokov 1 

 

Vekový priemer klientov DSS je 28 rokov.  

 

Tabuľka č. 3 Štruktúra klientov DSS z hľadiska mobility  k 31.12.2015 

 

DSS Mobilní 
Čiastočne 

mobilní Imobilní 

 
počet 13 2 3 

 

 

Poskytovanie sociálnych sluţieb v zmysle § 38 uvedeného zákona sa realizovalo          

v činnostiach:  

 

 pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby – všetci 18 klienti sú posudkom 

o odkázanosti zaradení do VI. stupňa odkázanosti; 

 základné sociálne poradenstvo – účasť pri riešení problémov klientok, príp. hľadanie a 

sprostredkovanie ďalšej pomoci  

 pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov – vykonáva sa so súhlasom 

fyzickej osoby a je zameraná na poradenstvo pri vybavovaní úradných záleţitostí, 

osobných dokladov, písomných podaní a vybavovaní iných vecí v záujme fyzickej 

osoby.   

 sociálna rehabilitácia – aktivizovanie schopností a posilňovanie návykov pri 

sebaobsluhe, nácvik práv v domácnosti, nácvik priestorovej orientácie, posilňovanie 

pracovných návykov 

 stravovanie – príprava a podávanie stravy vo výdajni jedál  

 upratovanie, pranie 

 záujmová činnosť - aktivity za účelom udrţania, príp. obnovy fyzických a mentálnych 

schopností, činnosť je ponúkaná skutočne v širokom zábere 

 pracovná terapia  

 vytváranie podmienok na vzdelávanie, výchovu dieťaťu 

 

 

 



Tabuľka č. 4 Ekonomicky oprávnené náklady DSS za rok 2015 

 

 

Ekonomicky oprávnené náklady  (v €) na 1 

prijímateľa sociálnej sluţby / 1 deň 
14,79 

Ekonomicky oprávnené náklady  (v €) na 1 

prijímateľa sociálnej sluţby / 1 mesiac 
308,12 

Ekonomicky oprávnené náklady  (v €) na 1 

prijímateľa sociálnej sluţby / 1 rok 
3 697,42 

 

  

Dispozičné a prevádzkové podmienky Domova sociálnych sluţieb 

 

Stav budovy a interiéru sa snaţíme neustále modernizovať a prispôsobovať nielen 

aktuálnym potrebám klientov, ale aj legislatívnym predpisom. Budova má 2 podlaţia. Na 

všetkých oknách sú namontované ţalúzie. Kaţdý rok sa realizuje kompletná údrţba a revízia 

kotla.  

 

Domov sociálnych sluţieb  je umiestnený na 1. nadzemnom podlaţí. 
 

I. NADZEMNÉ PODLAŢIE  

 

 Vestibul - v ňom je od minulého roka zriadená vrátnica s účelovo vybaveným 

chráneným pracoviskom (pult, skrinka na odkladanie súkromných a pracovných 

potrieb, oddychová pohovka s kreslom a konferenčným stolíkom, vešiak, ergonomická 

stolička, notebook s napojeným kamerovým systémom).  

Vo vestibule sa nachádza menšia miestnosť skladu pracovného náradia pre obsluţný 

personál a miestnosť kotolne. 

 Šatňa pre klientov je vybavená lavičkami a vešiakmi, skrinkami s uzamkýnaním na kľúč 

pre kaţdého klienta osobitne. 

 Snoezelen – miestnosť k špeciálnej terapii Snoezelen vybavená vodnou posteľou 

s baldachýnom, svetelným kotúčom s reflexnou guľou, vodným stĺpcom, sedacími 

vakmi, vyhrievacími poduškami. V roku 2015 v rámci realizácie projektu bola 

kompletne prerobená, vymaľovaná, doplnená závesmi, ďalšími svetelnými vláknami, 

hojdacím kreslom a svetelným závesom, space projektorom a farebnými kotúčmi, 

aróma difuzérom, policovou zostavou i sedacím priestorom okolo valca.   

 Rehabilitačná miestnosť je prepojená so Snoezelen. Vyuţíva sa na poskytovanie 

masáţí, fyzioterapeutických cvičení, pohybových aktivít na posilňovacích strojoch 

(rotoped, stepper, eliptický trenaţér, veslovací trenaţér, posilňovacia lavička). 

V menšej pridruţenej miestnosti je umiestnená vaňa pre poskytovanie hydromasáţí. 

Okrem nej ponúka k dispozícii masáţne vaničky na dolné končatiny a TDP lampu. 

Všetci klienti absolvujú minimálne raz do roka vyšetrenie u špecialistu – 

rehabilitačného lekára, ktorý im predpisom stanovuje vhodné masáţe a rehabilitačné 

úkony, ktorými sa riadi DDBM. Koncom roka sme tento priestor ďalšej pridruţenej 

miestnosti doplnili o kabínkovú infrasaunu.  Do budúcna pri nej chceme ešte 

namontovať sprchovací kút.  

 Kancelária pracovníkov DDBM – DSS – funkčne zriadená miestnosť 

s kancelárskymi stolmi, notebookmi a ďalším potrebným príslušenstvom 

podporujúcim kvalitný výkon práce všetkých členov zamestnaneckého tímu. Sociálna 

pracovníčka tu vedie záznamy o klientoch, uskladňuje záznamy individuálnych plánov 



kľúčových pracovníkov, ktoré sú starostlivé uschované v uzamykateľnej skrini. Táto 

miestnosť slúţi v jednom sektore aj ako poradenská miestnosť pre klientov.  

 Toalety  - 3 kabínky sú určené pre ţeny, 3 pre muţov a 1 WC je bezbariérové, kde je 

umiestnená aj bezbariérová sprcha.  

 Sklad náradia - pomôcok, materiálu a potrieb obsluţného personálu. 

 Kuchynka – s výdajňou jedla, vybavená kompletným kuchynským kútom, 

kuchynskými stolmi, stoličkami, chladničkou s mrazničkou, umývačkou riadu. 

K dispozícii je mikrovlna rúra a sporák s elektrickou rúrou. Okrem toho, ţe sa v nej 

zabezpečuje sluţba stravovania, je vyuţívaná k pracovnej terapii kientov.  

 1. miestnosť k aktivitám – hlavná miestnosť pri rannom príjme klientov, vybavená 

lavicami, stoličkami, kreslami, skriňami a policami na odkladanie pomôcok a potrieb 

pre jednotlivé aktivity.  

 2.miestnosť k aktivitám – klubovňa, ktorá poskytuje priestor k športovým                  

a záujmovým aktivitám. Nachádza sa tu stolnotenisový stôl, dve pohodlné pohovky, 

TV prijímač, premietacie plátno, videoprojektor. Z nej vedie výstup na dvorovú časť 

do záhradného prístrešku s kompletným posedením. Zakúpené odkladacie boxy  slúţia 

na uskladnenie všetkých športových pomôcok.  

 Relaxačná miestnosť – vybavenie pozostáva zo štyroch lôţok, hygienického kútika, 

TV prijímača a videorekordéru.  

 

Ľavé krídlo budovy 1. nadzemného podlaţia má v prenájme Cirkevná základná škola 

sv. Petra a Pavla v Stropkove, ktoré vyuţíva k vyučovaniu ţiakov so špeciálnymi potrebami 

vo vzdelávacích triedach B a C variantu.  

 

 Celá záhrada je oplotená, funkčne rozdelená a kompletne vyuţitá pre pracovnú terapiu 

a záujmové aktivity – záhradné políčko pre pestovanie zeleniny, ihrisko s bránkami, 

ochrannou sieťou a bezbariérovým prístupom, letný altánok, väčší prístrešok so záhradným 

posedením, kvetinové záhony pozdĺţ celého oplotenia, záhradné hojdačky a preliezkové 

zostavy, záhradné lavičky a vonkajšie cvičebné fitness prvky. V letnom období sa vyuţíva 

predpripravený priestor na umiestnenie väčšieho nafukovacieho bazéna s filtráciou a hojdacej 

siete, ktoré prispievajú k dokonalému „dovolenkovému“ relaxu klientov. Rodinnú a pohodovú 

atmosféru stretnutí v átriu záhrady umocňuje časté vyuţívanie záhradného krbu.  

 V rámci úpravy areálu sme obnovovali predné oplotenie, natreli záhradný altánok 

s lavičkami a v roku 2015 z finančného príspevku podporeného projektu doplnili priestor 

o ďalšie tri zostavy fitness prvkov k vonkajšiemu cvičeniu v zadnej časti areálu. 

 DENNÝ  STACIONÁR 

 S kapacitou 15 miest bol denný stacionár registrovaný  02.08.2013, svoje sluţby začal 

poskytovať 6.12.2013. 

Táto sluţba je rovnako určená  cieľovej skupine mentálne, telesne alebo kombinovane 

postihnutým ľuďom. V zmysle zákona o sociálnych sluţbách 448/2008 Z.z v znení neskorších 

predpisov sa v dennom stacionári poskytuje sociálna sluţba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná 

na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 a je odkázaná na sociálnu sluţbu v zariadení 

len na určitý čas počas dňa. 

K 31.12.2015 sme mali v evidencii 9 klientov.  V priebehu roka 2015 boli ako 

prijímatelia soc. sluţieb denného stacionára prijatí 4 klienti, 1 odišiel.  Do Denného stacionára 

boli klienti prijímaní na základe rozhodnutia príslušnej obce. Piati klienti sú zaradení do VI. 

stupňa odkázanosti, 2 klienti do III. stupňa. Priemerný prepočítaný počet prijímateľov 

sociálnej sluţby denného stacionára za celý rok je: 7,8. 

 

 

 



Tabuľka č. 5 Rozdelenie klientov DS podľa pohlavia k 31.12.2015 

 

Zariadenie Ženy Muži Spolu 

 
Denný stacionár 4 5 9 

 

 

Tabuľka č. 6  Veková štruktúra klientov DS  k 31.12.2015 
 

Vek počet 

 
do 18 rokov 6 

 
19 - 25 rokov 2 

 
26 - 39 rokov 0 

 
40 - viac rokov 1 

 
 

Vekový priemer klientov DS je 19 rokov.  

 

Tabuľka č. 7 Štruktúra klientov DS z hľadiska mobility  k 31.12.2015 

 

 

DS Mobilní 
Čiastočne 

mobilní Imobilní 

 
Počet 6 0 3 

 
 

Podľa § 40 uvedeného zákona sme v dennom stacionári poskytovali:  

 pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby 

 sociálne poradenstvo (a to aj  rodine alebo inej fyzickej osobe, ktorá zabezpečuje      

     pomoc fyzickej osobe v domácom prostredí, na účel spolupráce pri sociálnej     

     rehabilitácii) 

 sociálna rehabilitácia 

 stravovanie. 

 

Okrem týchto sluţieb sme pre klientov zabezpečovali:  

 

 pracovnú terapiu 

 záujmovú činnosť. 

 

 

Tabuľka č. 8 Ekonomicky oprávnené náklady DS  za rok 2015 

 

Ekonomicky oprávnené náklady  (v €) na 1 

prijímateľa sociálnej sluţby / 1 deň 
6,49  

Ekonomicky oprávnené náklady  (v €) na 1 

prijímateľa sociálnej sluţby / 1 mesiac 
197,64 

Ekonomicky oprávnené náklady  (v €) na 1 

prijímateľa sociálnej sluţby / 1 rok 
2 371, 66 

 



Dispozičné a prevádzkové podmienky Denného stacionára 

 

Denný stacionár  je umiestnený na 2. nadzemnom podlaţí. 
 

 1.miestnosť – určená pre pracovnú terapiu, tvorivú činnosť a ďalšiu záujmovú 

činnosť. Klienti majú k dispozícii krosná s mnoţstvo materiálu ku tkaniu, hrnčiarsku 

vypaľovaciu elektrickú pec, rôzne druhy hliny a pomôcok, rôzne kreatívne potreby 

a náradie. Miestnosť je vybavená pracovnými stolmi, stoličkami, skriňovými 

zostavami.   

 2.miestnosť – určená k relaxu a hudobným záujmom. V miestnosti sa nachádzajú dve 

lôţka, rozťahovací gauč, koberec, maňušky, bábky, akordeón, klávesy, bicie nástroje, 

gitara, bábkové divadielko, sedacie vaky, rôzne rytmické hudobné nástroje, 

rádiomagnetofón so mnoţstvom hudobných CD. 

 3.miestnosť – klubovňa - vybavená počítačovým kútom, pracovnými stolmi, 

pomôckami pedagogiky Márie Montessori. Taktieţ sú tu umiestnené dva šijacie stroje 

k pracovnej terapii. 

 Práčovňa a hygienické zariadenie – pranie bielizne si zabezpečujeme sami v rámci 

pracovnej terapie a obsluţných činností. K dispozícii je vaňa so sprchou 

a bezbariérové WC.  

 Kuchynský kút – plne vybavený kuchynský kút s chladničkou, klientmi vyuţívaný 

pre sluţbu stravovania a pracovnú terapiu. 

 Jedáleň s obývacou miestnosťou – miestnosť ponúka k dispozícii kuchynské stoly  

a stoličky, rohová gaučová súprava a s kreslom a konferenčným stolíkom.  

 Sklad – pomôcok, materiálu a potrieb obsluţného personálu. 
 

Na druhom nadzemnom podlaţí je umiestnená kancelária riaditeľky DDBM i kancelária 

administratívnej pracovníčky a účtovníčky. 
 

 

PERSONÁLNE  ZABEZPEČENIE   DDBM 
 

Najvyšším orgánom neziskovej organizácie je správna rada, ktorá má svojho predsedu 

a ďalších piatich členov. Dozornú radu tvoria 3 členovia. Správna rada volí a odvoláva 

riaditeľku a určuje tieţ jej plat. Riaditeľka je štatutárny orgán, ktorý riadi činnosť neziskovej 

organizácie a koná v jej mene.  

Riaditeľka je oprávnená zúčastňovať sa na rokovaniach správnej rady s hlasom 

poradným. Funkčné obdobie riaditeľky je štyri  roky. V roku 2015 prebehla voľba riaditeľky, 

kde do pozície riaditeľky na ďalšie štyri roky bola zvolená opäť Mgr. Stanislava Hubáčová. 

Za svoju činnosť zodpovedá správnej rade. V priebehu roku 2015 správna rada a dozorná rada 

s účasťou riaditeľky zasadala trikrát. Zamestnanci neziskovej organizácie sú riadení 

riaditeľkou, ktorá riadi ich pracovnú činnosť po všetkých stránkach.  

Odborným garantom pre poskytovanie sociálnych sluţieb je riaditeľka zariadenia.  

DDBM vedie knihu drobných úrazov, register obmedzení. V roku 2015 sme 

nezaznamenali ţiaden záznam o obmedzení.   

Sociálna pracovníčka vypracúva program sociálnej rehabilitácie a spolu s kľúčovým 

pracovníkom jednotlivým klientom individuálne plány osobnosti v spolupráci so samotným 

klientom,  ďalším personálom zariadenia, rodičmi a inými podpornými osobami klienta.         

V rámci skvalitňovania poskytovaných sociálnych sluţieb, bol zakúpený a uvedený do 

prevádzky IS Cygnus v dvoch moduloch: sociálna časť a dokumentácia klienta. Tento 

informačný systém nám umoţňuje individuálne plánovanie, efektívne odovzdávanie 

informácií medzi jednotlivými pracovníkmi, zjednodušenie pracovných postupov a pod. 

Všetci zamestnanci spĺňajú potrebné kvalifikačné predpoklady podľa svojho 

pracovného zaradenia. Zamestnanci na jednotlivých úsekoch prechádzajú rozličnými 



školeniami v závislosti od aktuálnych potrieb organizácie a legislatívnych zmien. Organizácia 

pravidelne vykonáva školenie zamestnancov v oblasti BOZP. Má zazmluvnené poskytovanie 

pracovnej zdravotnej sluţby. 

Naším cieľom je poskytovanie kvalitných sociálnych sluţieb klientom so zameraním 

na uspokojovanie ich poţiadaviek a potrieb, prostredníctvom jasne definovaných procesov      

a postupov so zameraním na spokojnosť klientov, neustále zvyšovanie kvalifikácie 

zamestnancov a modernizáciu interiérového a exteriérového vybavenia domova. 

V centre záujmu všetkých zamestnancov je spokojný klient. 
 

Graf. č. 1: Organizačná štruktúra k 31.12.2015 

 

 
 

 
 

 

 

Účasť zamestnancov na vzdelávacích aktivitách:  

 

Počas roka 2015 sme investovali viac ako po minulé roky do vzdelávacích aktivít 

zamestnancov za účelom neustáleho zvyšovania kvality poskytovaných sociálnych sluţieb.  

Zamestnanci absolvovali tieto vzdelávacie aktivity:  

 

 Certifikovaný kurz – Snoezelen v teórii a praxi – základné poňatie moderného 

interaktivného multizmyslového konceptu – 1 zamestnanec 

 Metodický kurz – Úvod do štruktúrovaných hodín v koncepte Snoezelen – MSE 

- 1 zamestnanec 

Riaditeľ 

DDBM 

DSS DS 

1 sociálny pracovník 

2 opatrovateľ 

1 zdravotná sestra 

1 opatrovateľ 

1/2 pomocný pracovník  

(upratovacie práce) 

 

1 sociálny pedagóg 

1 1/2 pomocný pracovník  

(upratovacie práce) 

1/2 vrátnik - informátor 

1/2 administratívny pracovník 

1/2 administratívny pracovník 

 

1 pomocný pracovník  
(údrţbárske práce) 

 



 Kurz – BASISSEMINAR BASALE STIMULATION – Základný seminár Bazálna 

stimulácia  - 1 zamestnanec 

 Vzdelávací seminár - Fundraising a gamifikácia – 2 zamestnanci 

 Certifikovaný kurz - Arteterapia s ľuďmi s mentálnym postihnutím – 2 zamestnanci 

 Certifikovaný kurz – Individuálny plán osobnosti – 1 zamestnanec 

 Vzdelávací seminár – Pedagogika M. Montessori - oblasť aktivít každodenného života, 

senzomotorický materiál a montessori filozofia – 1 zamestnanec 

 Vzdelávací seminár - Štandardy kvality poskytovania sociálnych služieb I. – 1 

zamestnanec 

 Vzdelávací seminár - Štandardy kvality poskytovania sociálnych služieb II. – 1 

zamestnanec 

 Vzdelávací seminár – Ochrana osobných údajov – 1 zamestnanec 

 

 

POSKYTOVANÉ ODBORNÉ A OBSLUŢNÉ ČINNOSTI,  PODPORNÉ TERAPIE  

 

Stravovanie, upratovanie, pranie a údrţba 

 

Stravovanie je klientom zabezpečené dodávateľsky v rozsahu – raňajky, desiata, obed 

a olovrant, pričom podmienkou je odoberanie jedného jedla denne. Výdaj stravy zabezpečuje 

poverený odborný pracovník s potrebným povolením.  

Činnosti prania, upratovania a údrţby vnútorných i vonkajších priestorov sú priebeţne 

zabezpečované vlastným obsluţným personálom, ktorý sa riadi prevádzkovým poriadkom, 

rozpisom spôsobu a frekvencie upratovania.  

 

Sociálna rehabilitácia  

 

Sociálna rehabilitácia je v zariadení poskytovaná všetkým klientom. Absolvujú nácvik 

potrebných zručností, ktoré smerujú k dosiahnutiu samostatnosti a sebestačnosti v maximálnej 

moţnej miere s ohľadom na ich zdravotné postihnutie  s cieľom dosiahnutia čo najvyššieho 

stupňa spoločenskej integrácie. Ide o nácvik sebaobsluhy, vedenie domácnosti, nácvik 

špeciálnych komunikačných zručností, nácvik pouţívania kompenzačných pomôcok, nácvik 

priestorovej orientácie a samostatného pohybu, nácvik sociálnej komunikácie, poradenstvo. 

Cieľom je zniţovanie miery závislosti osoby vyplývajúcej z jej zdravotného postihnutia. 

V rámci tejto činnosti bola prevádzaná rehabilitácia aj s klientom, ktorého sme následne 

dokázali umiestniť v chránenom pracovisku vrátnice.  

 

Pracovná terapia 

 

Odbornou činnosťou pracovnej terapie smerujeme k osvojeniu pracovných návykov 

a zručností fyzickej osoby pri vykonávaní pracovných aktivít pod odborným vedením na účel 

obnovy, udrţania alebo rozvoja jej fyzických schopností, mentálnych schopností 

a pracovných schopností a jej začlenenia do spoločnosti. Pracovná terapia sa uskutočňuje 

v záhrade, v priestoroch kuchyne, pri tkáčskom stave, šijacom stroji, v hrnčiarskej tvorivej 

dielni, prácou s papierom, tvorivým materiálom, výrobou sviec, košíkov a dekoračných 

predmetov.  

 

Rehabilitácia, masáţe a hydroterapia 

 

Klienti  vyuţívajú rehabilitačné procedúry a pomôcky v rozsahu a v primeranej záťaţi 

vo vzťahu k veku a zdravotnému stavu konkrétneho jednotlivca. K dispozícii majú vybavenú 

rehabilitačnú miestnosť s moţnosťou cvičenia na posilňovacích strojoch, či vyuţívania 

ďalších rehabilitačných pomôcok. Najţiadanejšou je  hydromasáţ, procedúra s vyuţitím TDP 



lampy, cvičenia a masáţe s odbornými pracovníkmi. V rámci tohto úseku je moţné vyuţívať 

od roku aj kabínku infrasauny.  

Po absolvovaní potrebných kurzov internou zamestnankyňou sme od roku 2015 

schopní zabezpečovať masáţe klientom vlastným personálom. Zároveň je našim plánom 

zaviesť do prevádzky koncept Bazálnej stimulácie. 

 

Snoezelen 

 

Snoezelen spočíva vo vytvorení príjemných zmyslových záţitkov v atmosfére dôvery 

a uvoľnenia. Zmyslové záţitky stimulujú primárne zmysly bez potreby intelektuálnej aktivity. 

Dôvere a uvoľneniu napomáha nedirektívny a splnomocňujúci prístup opatrovateľa alebo 

sprievodcu. Multisenzorickosť miestnosti Snoezelen umoţňuje vyuţívať ju k realizácii 

terapie, záujmových aj edukačných aktivít. Zamestnanci sa snaţia v príjemnom a upravenom 

prostredí, pomocou svetelných a zvukových prvkov, vôní a hudby, vyvolať u klientov 

zmyslové pocity. 

V miestnosti vyhradenej pre Snoezelen činnosť je umiestnená vodná posteľ doplnená 

rôznymi pomôckami s hudobnými a svetelnými efektmi, ktoré slúţia k týmto jedinečným 

aktivitám. V roku 2015 sme ju obohatili o ďalšie vhodné pomôcky realizáciou podporeného 

projektu. Jedna zamestnankyňa zároveň absolvovala kurz Snoezelen, základnú a nadstavbovú 

časť.  

 

 Pedagogika Márie Monttesori  

 

K uplatneniu pedagogiky Márie Monttesori má DDBM zakúpených od svojho 

začiatku značné mnoţstvo špecificky zameraných pomôcok a materiálu. Časť zamestnancov 

v začiatkoch fungovania DDBM absolvovala certifikované vzdelávanie. V roku 2015 jeden 

zamestnanec absolvoval dvojdňové vzdelávanie v pedagogike M. Montessori - oblasť aktivity 

kaţdodenného ţivota, senzomotorický materiál a montessori filozofia. 

 

Záujmová činnosť: 

 

V rámci záujmových aktivít majú klienti moţnosť vyuţívať mnoţstvo materiálu 

a zapájať sa do rôznych aktivít:  spoločenské hry, vyuţívať hudobné nástroje a pomôcky, 

sledovanie videa, sledovanie TV, hra Boccia, ďalšie športové hry, ping-pong, čítanie kníh 

a časopisov, atď. Svoj voľný čas môţu tráviť v Snoezelen, relaxačných miestnostiach, 

klubovni, vonkajšom altánku, vonkajšom prístrešku, v záhrade a lavičkovej zóne okrasného 

záhonu, na bezbariérovom ihrisku, na vonkajších drevených zostavách. Klientom sú podľa 

harmonogramu priebeţne v roku ponúkané tematické doobedia – výtvarné, biblické, 

zamerané na hudobnú či dramatickú výchovu, nácvik ľudových i moderných tancov.  

 

Výber z jednorazových aktivít DDBM - kultúrne, športové, spoločenské 

 

Rok 2015 sme preţili v zariadení opäť bohatou činnosťou. Z jednorazových aktivít vyberáme: 

 

P.č. Názov aktivity Dátum konania 

1. Posvätenie priestorov DDBM, „povianočné“ 

koledovanie 

08.01.2015 

2. Návšteva primátora Stropkova JUDr. Ondreja Brendzu 

a poslanca p. Ing. Lukáča s manţelkou – odovzdanie darov  

16.01.2015 

3. Karneval 03.02.2015 

4. Stavanie snehuliakov 05.02.2015 

5. Prírodovedný kvíz – „Zvieratká okolo nás“ 26.02.2015 

6. Návšteva prezidenta SR Andreja Kisku 19.03.2015 



7. Výstava  – Veľká noc 01.04.2015 

8. Rozprávkový Stropkov 14.04.2015 

9. Kniţnica – prírodovedný film Medvede v Tatrách 20.04.2015 

10. Beseda s policajtom  22.04.2015 

11. Ţonglovanie s pozvaním Cirkevnej základnej školy 29.04.2015 

12. Opekačka 30.04.2015 

13. Divadlo Jonáša Záborského Prešov – Snehová kráľovná 07.05.2015 

14. Deň rodiny  13.05.2015 

15. Návšteva ZOO v Stropkove 15.05.2015 

16. Súťaţ „Pieseň pre sv. otca“ – Divadelná sála Stropkov 20.05.2015 

17. Salón krásy v domčeku 29.05.2015 

18. Deň detí – turistický deň spojený s opekačkou na chate 01.06.2015 

19. Deň s policajným psovodom 03.06.2015 

20. Športová olympiáda 23.06.2015 

21. MsKS – slávnostná akadémia CZŠ, rozlúčka s dekanom 29.06.2015 

22. „Trávime čas spolu“ -opekačka v DDBM,n.o  a letné 

kúpanie v bazénie  

06.07.2015 

23. „V krajine zázrakov“ – tvorivá dielňa I. 09.07.2015 

24. Výstava v MsKS -   A.Warhol 14.07.2015 

25. „Takto chutí priateľstvo“ - dopoludnie s deťmi z tábora 

z CZŠ 

15.07.2015 

26. Omša na Bukovej hôrke spojená s opekaním 17.07.2015 

27.  „Slnko svieti, voda láka“ – návšteva Domaše 23.07.2015 

28. Stolnotenisový turnaj s dobrovoľníkmi 30.07.2015 

29. „Čarovná ulička jarmoku“ – návšteva stropkovského 

jarmoku 

31.07.2015 

30. „V krajine zázrakov“ – tvorivá dielňa II. 04.08.2015 

31. „Poďme si spolu zaskákať“ – zumba a trampolíny 06.08.2015 

32. „V krajine zázrakov“ – tvorivá dielňa III. 11.08.2015 

33. Kúpalisko Stropkov 12.08.2015 

34. Rekondično-integračný pobyt  Zemplínska Šírava so 

ZPMP v Stropkove 

12.-16.8.2015 

35. Deň otvorených dverí – posedenie na novej sedačke 14.8.2015 

36. Zahájenie výstavby výťahovej plošiny 14.9.2015 

37. „Bicykle v domčeku“ – dar EcoNadácie 17.9.2015 

38. Deň dobrovoľníctva  Únie ţien z okresnej organizácie v 

Stropkove 

17.9.2015 

39. Happy Birthday Domček“ – projekt  vonkajšie fitness 

stroje – slávnostné odovzdanie za účasti primátora 

JUDr. Brendzu 

30.10.2015 

40. 10. výročie zaloţenia DDBM – slávnostná akadémia  11.11.2015 

41. Stropkovské dni medu 27.11.2015 

42. Posvätenie adventných vencov 02.12.2015 

43. Mikuláš v domčeku (Pri príleţitosti tohto sviatku nás opäť 

navštívil navštívili zástupcovia sponzora Ing. Holuba – Š 

Autoservis,  ktorý nám daroval spoločenské hry a výtvarné potreby 

v hodnote 270 €. Obdarovala nás aj CZŠ Stropkov a zástupcovia 

priateľskej organizácie Hedónia,n.o. Dakujeme.) 

04.12.2015 

44. Vianočný čas – benefičný koncert 18.-19.12.2015 

45. Vianočné stropkovské remeselné trhy 21.12.2015 

46. Vianočné posedenie pri stromčeku 22.12.2015 

 



Realizácia projektov 

 

Minulý rok bol pre DDBM zvlášť bohatý aj z hľadiska podpory predkladaných 

projektov. Predloţili sme 14 projektov rôznym nadáciám a donorom. Z uvedeného počtu nám                   

bolo 7 projektov schválených v priamej realizácii ako predkladateľovi projektu a 3 

v partnerskej spolupráci.  

 

 Nadácia Tatra banky –  „Čarovný sen“ (730 €) 

Jeho cieľom bolo vybavenie a vynovenie miestnosti Snoezelen - v rámci realizácie 

projektu bola kompletne prerobená, vymaľovaná, doplnená závesmi, ďalšími 

svetelnými vláknami, hojdacím kreslom a svetelným závesom, space projektorom 

a farebnými kotúčmi, aróma difuzérom, policovou zostavou i sedacím priestorom 

okolo valca.   

 

 Verejná zbierka I. Tesco Stores – „Koľko stojí zázrak? “ (1.178,86 €) v spolupráci 

s Okresnou organizáciou Únie ţien Slovenska v Stropkove, Gymnáziom Stropkov, 

Slovenskou humanitnou radou sme sa zapojili v prvých dvoch týţdňoch adventného 

obdobia 2015 do verejnej zbierky realizovanej v prevádzke Tesco Stropkov. 

Z vyzbieranej sumy, ktorá činila 1 386,89 € bol čistý výnos pre DDBM – 1.178,86 €. 

Z uvedenej sumy postupne zakúpime v roku 2016 rôzne pomôcky a zariadenie pre 

DDBM podľa predloţeného projektu zameraného na posilnenie rehabilitačnej 

činnosti.  

 

 Verejná zbierka II. Tesco Stores – „Vôňa práce“ (945,87 €) v spolupráci 

s Okresnou organizáciou Únie ţien Slovenska v Stropkove, Gymnáziom Stropkov, 

Slovenskou humanitnou radou sme sa zapojili v druhých dvoch týţdňoch adventného 

obdobia 2015 do verejnej zbierky realizovanej v prevádzke Tesco Stropkov. 

Z vyzbieranej sumy, ktorá činila 1 112,79 € bol čistý výnos pre DDBM – 945,87 €. 

Z uvedenej sumy postupne zakúpime v roku 2016 rôzne pomôcky a zariadenie pre 

DDBM podľa predloţeného projektu zameraného na posilnenie pracovnej činnosti.  

 

 Nadácia ESET – Infrasauna (1.400 €) S finančnou podporu uvedenej nadácie sme 

mohli vybaviť úsek rehabilitačných miestností o novú sluţbu a to infrasaunovanie.   

 

 

Partnerské projekty: 

 

 ZPMP v SP: Nadácia Tatra banky –  „V Krajine zázrakov“ (430 €) 

Spolu s dobrovoľníkmi sme členom zdruţenia s postihnutím pripravili mnoţstvo 

stretnutí kreatívnej, výtvarnej a dramatickej tvorby. Spoločne vyrábali počas celého 

leta a jesene rôzne drobné výrobky a dekorácie, či nacvičovali tanečné programy.   

 

 ZPMP v SP: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny – „Rekondičný pobyt“ 
(2.000 €) 

V auguste sa klienti spolu s doprovodom zúčastnili rekondičného pobytu na 

Zemplínskej Šírave. 

 

 Cirkevná základná škola sv. Petra a Pavla v Stropkove: Ministerstvo školstva SR 

– „Prístavba výťahovej plošiny“ (20.000 €)  

Spoločným úsilím sa nám podarilo pri DDBM, n.o. vybudovať prístavbu výťahovej 

plošiny, čím sa celý objekt zariadenia stal bezbariérovým. Za výraznú finančnú pomoc 

pri spolufinancovaní projektu vyslovujeme poďakovanie všetkým darcom.  

 



Koncom roka 2015 sme obdŕţali oznámenia Nadácie NDS, Nadácie ČSOB 

a Nadácie VÚB o podpore nami predloţených projektov, ktorých začiatok realizácie aktivít 

spadá do obdobia prvého kvartálu  roka 2016.  

V roku 2016 sa plánujeme opätovne uchádzať o finančné príspevky prostredníctvom 

tvorby projektov za účelom napĺňania potrieb zariadenia a teda jeho klientov s cieľom 

zvyšovania kvality poskytovaných sociálnych sluţieb.  

 Chránené pracovisko 

 Je nám potešením, ţe okrem sociálnych, vzdelávacích a rehabilitačných sluţieb sme 

začali do konkrétnej podoby premietať aj myšlienku zamestnávania ľudí s ťaţkým 

zdravotným postihnutím. Ich umiestnenie na voľnom trhu práce je v našom regióne takmer 

nereálne, hoci aj tejto myšlienke sa snaţíme byť všestranne nápomocní. Od 26.10.2015 

DDBM prevádzkuje uţ druhé chránené pracovisko, kde je zamestnaná na plný pracovný 

úväzok  osoba s ťaţkým zdravotným postihnutím na pozícii všeobecného administratívneho 

pracovníka.  Chránené pracovisko je zriadené pri kancelárii riaditeľky. K jej zriadeniu sme 

čerpali príspevok z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny v Stropkove.  

 

Duchovný ţivot 

 

Tejto oblasti ţivota venujeme patričnú dôleţitosť. Jeden krát do týţdňa sa 

zúčastňujeme svätej omše a to v stredu  určenej ţiakom Cirkevnej základnej školy sv. Petra    

a Pavla v ich kaplnke, alebo v iný deň v kostoloch mesta. Spoločne preţívame sviatky 

a udalosti cirkevného roka, posilňujeme duchovný ţivot klientov. Často nás navštevujú kňazi 

rímskokatolíckej a gréckokatolíckej farnosti v Stropkove, redemptoristi z kláštora i niektorí 

ďalších kňazi z okolitých obcí, farností.  

Kaţdý deň sa o pol deviatej hodine modlíme Korunku k Boţiemu milosrdenstvu, kde 

si klienti zvykli predkladať rôzne úmysly modlitby za svoje potreby a potreby svojich 

blízkych, poďakovania.  

Raz za rok zamestnanci prichystávajú pre klientov biblický kvíz.  

Aj  roku 2015 nás v našich duchovných aktivitách podporil otec arcibiskup Mons. 

Bernard Bober. Vďaka jeho finančnému príspevku sme ako spoločenstvo klientov, ich 

rodičov, zamestnancov a dobrovoľníkov, plánovali účasť na dvojdňovej púti do Sanktuária 

Boţieho milosrdenstva v Smiţanoch a na Levočskú horu. Celú púť sme museli 

z organizačných dôvodov nakoniec presunúť a to na niektorý termín roku 2016. 
 

Odborná prax pre študentov 

 

 V DDBM umoţňujeme študentom stredných a vysokých škôl vykonávať odbornú 

prax. Pre študentov je to moţnosť získať nové znalosti a zručnosti. Praktický výkon práce 

študentov/tiek usmerňuje poverený pracovník organizácie, ktorý zodpovedá za ich odborné 

vedenie. Praktikantov zároveň oboznamuje s právami a povinnosťami, s predpismi                 

o bezpečnosti a o ochrane zdravia pri práci a ochrane osobných údajov klientov.  Študenti sú 

povinní tieto predpisy dodrţiavať. V minulom roku v DDBM vykonávali prax 2 študentky 

vysokoškolského štúdia.  
 

Dobrovoľníci  

 

Neodmysliteľnou súčasťou  v DDBM  sú dobrovoľníci, bez pomoci ktorých by sa 

mnohé aktivity nedali zrealizovať, alebo aspoň nie v potrebnej miere a kvalite.  V súčasnosti  

DDBM vyuţíva pri svojej činnosti  14 pravidelne pomáhajúcich dobrovoľníkov (správa webu, 

správa IKT,  úprava okolia DDBM, hudobné akcie, atď.). Podľa potreby a pri väčších 

jednorazových aktivitách však  vypomáhalo súhrne za rok viac ako 25 ľudí. 
 



Partnerské a spolupracujúce organizácie  
 

Nezisková organizácia má veľmi dobre rozvinutú spoluprácu predovšetkým so svojimi 

zakladajúcimi inštitúciami: Zdruţením na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím 

v Stropkove, Arcibiskupským úradom v Košiciach, Mestom Stropkov a jeho jednotlivými 

odbormi (správy a sociálnych vecí, výstavby, školstva a kultúry). 

Na rozvinutej úrovni je spolupráca s Cirkevnou základnou školou sv. Petra a Pavla 

v Stropkove, Okresnou organizáciou Únie ţien v Stropkove, Úradom práce, sociálnych vecí 

a rodiny v Stropkove, Rómskym komunitným centrom v Stropkove, Okresným riaditeľstvom 

policajného zboru v Stropkove a vo Svidníku.  

So ţiadosťami o dobrovoľnícku jednorazovú výpomoc sa obraciame pravidelne                      

na Gymnázium Stropkov a  Spojenú strednú odbornú školu vo Svidníku.  Tieto školy našim 

ţiadostiam  vţdy ochotne vychádzajú v ústrety. Výdatnú dobrovoľnícku pomoc zabezpečujú 

aj mladí ľudia z gréckokatolíckej a rímskokatolíckej farnosti v Stropkove. 

  Pri našich aktivitách s cieľovou skupinou neziskovej organizácie posilňujeme 

angaţovanosť rôznych kolektívov zamestnancov organizácií v meste Stropkov – Tesco, VÚB, 

a.s., Orange, Š-Autoservis Ing. Ján Holub. Nadviazali sme spoluprácu so zamestnankyňou 

ČSOB v Prešove, priateľkou DDBM – p. Luciou Lanščákovou.  
 

Mediálna prezentácia a šírenie dobrého mena DDBM 

 

DDBM kaţdý rok vo vianočnom období realizoval Deň otvorených dverí. Myšlienkou 

Dňa otvorených dverí je poskytnúť priestor na priateľské stretnutia a výmenu informácií,      

ale hlavne ukázať verejnosti ţivot v DDBM. Takéto menšie dni otvorených dverí sme 

absolvovali v minulom roku opäť niekoľko krát, predovšetkým pri ukončovaní jednotlivých 

projektov, boli sme v intenzívnom kontakte s dobrovoľníkmi, partnermi, spolupracujúcimi 

osobami a organizáciami.  Z uvedeného dôvodu sme opäť po piatich ročníkoch  Dňa 

otvorených dverí v roku 2015 túto priateľskú a prezentačnú akciu neuskutočnili. Deň 

otvorených dverí sme uskutočnili ale v lete a to pre všetkých našich podporovateľov, ktorí 

nám pomohli vyhrať záhradnú gaučovú súpravu  v celoslovenskej internetovej súťaţi, do 

ktorej sme sa prihlásili fotografiami nášho upraveného záhradného komplexu a balkónov. 

        Svoje aktivity propagujeme a informujeme aj prostredníctvom našej web stránky – 

www.domdeti.sk, ktorá bola počas roka 2015 v prestavbe. Dizajn a aktualizácia webovej 

stránky úspešne prebehal do konca roka  za bezplatnej pomoci odbornej firmy venujúcej sa 

tvorbe webových stránok. Jej obsahu je potrebné ešte venovať pozornosť a doplniť potrebné 

a ţiadané informácie pre verejnosť a klientov.  

 Aktuálnu propagáciu projektov a činnosti realizujeme fotodokumentáciou                  

na facebookovej stránke DDBM, kde máme svojich priaznivcov, ktorí sa ţivo zaujímajú 

o dianie v našom zariadení.  

           Priebeţne prispievame krátkymi príspevkami z našej činnosti predovšetkým do 

regionálnych týţdenníkov. 

           Návštevníkom priamo v zariadení ponúkame k prezretiu vţdy aktualizovanú Kroniku.  

Pri príleţitosti 10.výročia vzniku sme spracovali a vydali fotoknihu, ktorá zachytáva 

zrod domčeka a celých 10 rokov jeho činnosti.  

 

Slávnosť 10. výročia vzniku DDBM, n.o. 

 

10. výročie zaloţenia neziskovej organizácie sme si spoločne so zakladateľmi, 

klientmi, ich rodičmi a opatrovníkmi, zástupcami miestnej verejnej správy a samosprávy, 

dobrovoľníkmi, podporovateľmi, sponzormi, spolupracujúcimi organizáciami pripomenuli 

slávnosťou konanou dňa 11.11.2015.  Program začínal sv. omšou v Sanktuáriu v Stropkove, 

pokračoval nádherným programom vystúpenia našich klientov za pomoci Cirkevnej základnej 

školy v divadelnej sále Mesta Stropkov. Po jeho skončení sme sa všetci presunuli do 

http://www.domdeti.sk/


priestorov DDBM, kde bola pre všetkých pripravená slávnostná recepcia, na začiatku ktorej 

sme poţehnali a uviedli do prevádzky výťahovú plošinu. Všetci prítomni si mohli počas 

celého dňa pozrieť k činnosti bohato vybavené priestory nášho zariadenia.  

 

 

Riziká a príleţitosti  

 

Riziká  

 

 nedostatok finančných prostriedkov  

 nárast cien a prevádzkových réţií  

 zaostávajúci región východu Slovenska  

 úzka ponuka na zvyšovanie odbornosti pracovníkov v bliţšom okolí  

 

Príleţitosti  

 

 zvyšovanie záujmu verejnosti o problematiku mentálne a telesne postihnutých ľudí  

 relatívne dostatočný záujem o finančnú a materiálnu výpomoc pri poskytovaní našich 

sluţieb klientom zo strany sponzorov,  donorov  a skupín zamestnancov rôznych 

organizácií 

 dostatočný záujem o pomoc pri poskytovaní našich sluţieb klientom zo strany 

dobrovoľníkov 

 moţnosti vyuţívať granty na skvalitnenie činnosti jednotlivých zloţiek n.o.  

 rozšírenie ponuky sluţieb  

 

 

 Plány do ďalšieho obdobia 

 

 Podporiť ďalšie vzdelávanie zamestnancov (terapia Snoezelen, koncept Bazálnej    

     stimulácie, a pod.) 

 

 Účasť na ponúkaných predajných remeselných a prezentačných trhoch minimálne 

v Stropkove, Svidníku a v Prešove s produkciou vlastných výrobkov tvorivých dielní 

klientov.   

 

 Pokračovanie v štandardizácii kvality poskytovaných sociálnych sluţieb. 

 

 Realizovať podľa potreby ďalšie vhodné stavebné úpravy zariadenia v interiéri aj  

exteriéri vedúce k skvalitneniu  poskytovaných soc. sluţieb. 

 

 Zrealizovať  duchovnú púť na niektoré z  pútnických miest, ktorá by boli prípadne  

spojená s prehliadkou ďalších zaujímavosti okolia pútnického miesta (Levoča). 

 

 Zrealizovať jeden záujmový výlet pre klientov. 

 

 Podporiť a zrealizovať aktivity cezhraničnej spolupráce s poľskou partnerskou  

organizáciou Gniezdo. 

 

 Zrealizovať  rekondičný pobyt pre klientov n.o. 

 

 



FINANČNÁ SITUÁCIA 

Finančné prostriedky  

 

Finančné prostriedky beţných účtov v priebehu roku 2015 slúţili na financovanie 

prevádzkových výdavkov neziskovej organizácie Dom detí Boţieho milosrdenstva, n. o.  

 

Zostatok finančných prostriedkov k 31.12.2015 ............................................. 28 922,52 €  

Z toho:  

Pokladnica –  beţná ................................................................................................. 1 100,75 €  

Bankové účty – beţný .............................................................................................27 821,77 €  

 

Na financovanie jednotlivých činností má organizácia zriadené a vedené účty v peňaţnom 

ústave VÚB, a.s. 

 

Rozbor poloţiek výkazu ZISKOV A STRÁT  za Dom detí  Boţieho milosrdenstva, n. o.  

 

Náklady celkom .................................................................................................. 98 926,39 €  

Z toho:  
Spotreba materiálu ............................................................................................... 9 525,15 €  

Spotreba energie ................................................................................................... 5 514,70 €  

Opravy a udrţiavanie ...........................................................................................     348,24 € 

Cestovné ...............................................................................................................     431,25 €  

Náklady na reprezentáciu .....................................................................................    446,25 € 

Ostatné sluţby ......................................................................................................   9 237,15 €  

Mzdové náklady ...................................................................................................52 788,46 €  

Zákonné sociálne poistenie ..................................................................................18 231,93 €  

Zákonné sociálne náklady ...................................................................................    1 392,72 €  

Ostatné dane a poplatky .......................................................................................        6,00 €  

Manká a škody .........................................................................................................  816,00 € 

Iné ostatné náklady ..................................................................................................  188,54 €  

 

Špecifikácia nákladov  

 

 Najvyššou nákladovou poloţkou boli mzdové náklady so zákonným sociálnym 

poistením, ostatné sluţby, spotreba energie a spotreba materiálu. V poloţke spotreba 

materiálu je zahrnutý nákup kancelárskych potrieb, potrieb k pracovnej terapii, potrieb 

a pomôcok k rôznorodej záujmovej činnosti, drobného materiálu a čistiacich 

prostriedkov.. 

 V poloţke cestovné sú náklady na sluţobné cesty. 

 Ostatné sluţby – stravné, telefón, internet, poštovné, kultúrne podujatia, školenia, servis 

a údrţba programov, a ostatné sluţby. 

 

Výnosy celkom ......................................................................................................   98 926,39 €  

Z toho:  

Trţby za sluţby klientom .......................................................................................     4 206,38 €  

Úroky .....................................................................................................................            3,44 €  

Výnosy ...................................................................................................................     2 500,00 €  

Prijaté príspevky od organizácií .............................................................................   11 021,76 €  

Prijaté príspevky od fyzických osôb ......................................................................     3 046,60 €  

Dotácie ....................................................................................................................   73 034,73 €  

Príspevky z podielu zaplatenej 2 % dane ...............................................................     5 993,31 € 

Špecifikácia výnosov  

 



 Dotácie  
Dotácia poskytnutá VÚC Prešov na prevádzku DSS  ............................................   41 120,00 €  

Dotácia poskytnutá MPSVaR SR na prevádzku DS ..............................................  17 238,75 € 

Dotácia z ÚPSVaR Stropkov .................................................................................   14 675,98 € 

 

Hospodársky výsledok pred zdanením za rok 2015 ............................................   879,28 € 

Hospodársky výsledok po zdanením za rok 2015 ................................................   879,28 € 

 

Rozbor poloţiek výkazu SÚVAHA  
Aktíva celkom ........................................................................................................  29 869,59 €  

Z toho:  
Pokladnica –  beţná .................................................................................................    1 100,15 €  

Bankové účty – beţný .............................................................................................  27 821,77 €  

Náklady budúcich období .......................................................................................       240,00 € 

Príjmy budúcich období .........................................................................................        707,07 €

  

Pasíva celkom ......................................................................................................... 29 869,59 €  

Z toho:  

Základné imanie ......................................................................................................     5 211,45 €  

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov ......................................    6 827,05 €  

Výsledok hospodárenia 2015 ..................................................................................       879,28 €  

Krátkodobé rezervy .................................................................................................       360,00 €  

Záväzky zo sociálneho fondu  ..................................................................................      136,83 €  

Záväzky voči zamestnancom ...................................................................................      542,46 € 

Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami ..........................       22,89 € 

Daňové záväzky .......................................................................................................          8,38 € 

Záväzky z dôvodu fin. vzťahov k štát. rozpočtu a rozpočt. územnej samosprávy ... 15 881,25 €  

 

V priebehu roka 2015 nastali zmeny v orgánoch správnej a dozornej rady tak, ako je to 

k 31.12.2015 uvedené na druhej strane výročnej správy 2015. Do pozície riaditeľky 

neziskovej organizácie bola v septembri 2015 zvolená opätovne Mgr. Stanislava Hubáčová. 

 

 

 

 

V Stropkove, 15. 2. 2016      Mgr. Stanislava Hubáčová  

riaditeľka n. o.  

Prílohy:  

Účtovná závierka neziskovej účtovnej jednotky za rok 2015 

Fotogaléria 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tkanie 

 

 
 

Pracovná terapia v záhrade 

 

 
 

Záujmová činnosť – tvorivé dielne 



 
 

Vyuţívanie pomôcok pedagogiky M. Montessori 

 

 
 

Poskytovanie masáţí 

 

 
 

Turistický deň  



 
 

Letný výlet na Domaši 

 

 
 

Dar v podobe  rehabilitačných bicyklov  

 

 
 

Zrekonštruovaná miestnosť Snoezelen 



 
 

Slávnostné odovzdanie fitness ihriska 

 

 
 

Prístavba výťahovej plošiny na prekonanie bariér v zariadení 

 

 
 

Slávnosť 10. výročia vzniku DDBM, n.o. 

 


