
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Komárne, ul. Priateľstva 2, 945 01 Komárno

VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2020

Apríl 2021 
Komárno

Mgr. Iveta Szegiová 
riaditeľ DSS

Ing. Gabriel Tóth 
štatutárny zástupca



Aký bol rok 2020?

Celý svet prežíva už dlhé mesiace ťažké časy a koronavírus žiaľ neobišiel ani našu domovinu. 
Kríza okolo pandémie koronavírusu, tvrdo zasiahla aj nás. Kým v januári išlo na Slovensku iba o 
cvičenie, v marci prišla realita a s ňou reálny problém výskytu nového vírusu aj u nás. Prvé 
opatrenia na zamedzenie šírenia doteraz nepoznaného ochorenia prichádzali neisto.

Na spomalenie šírenia ochorenia medzi obyvateľstvom bolo v priebehu mesiaca marec 
prijatých na úrovni štátu aj mesta desiatky preventívnych opatrení. A tak sme museli brány nášho 
domova na čas neurčitý zatvoriť. Kto mohol, pracoval z domu, do spoločnosti sme nechodili vôbec, 
ulice vyľudnené, školy prázdne, neprirodzené ticho... Snažili sme sa nájsť v tom celom niečo 
pozitívne a využiť situáciu vo svoj prospech. Čas, ktorého sme mali zrazu akosi viac, sme venovali 
rodine, oddychu, ale mali sme priestor aj na sebavzdelávanie a učenie sa nových vecí. Keďže sme 
nemohli napĺňať poslanie nášho zariadenia "kontaktnou" formou, hľadali sme možnosti spojenia s 
našimi klientmi a rodinami. Neoceniteľnú službu nám poskytli rôzne vzdelávacie portály, ktoré 
bezplatne otvorili svoje dvere. Spoločne sme sa naučili používať rôzne aplikácie a spojili sme sa 
prostredníctvom videohovorov. Aspoň touto cestou sme odborne aj ľudsky pomáhali klientom aj 
rodičom.

Koncom mája sa pandemická situácia začala zlepšovať a svitla nádej, že sa pomaličky 
vrátime do starých koľají. Posledné týždne v mesiaci sme teda venovali tomu, aby bolo zariadenie 
pripravené na návrat klientov. Spravili sme všetko preto, aby sme posilnili kolektív, vytvorili 
bezpečné prostredie a eliminovali stresovú záťaž klientov aj ich rodičov.

V júni, konečne po dlhom čase, ožilo aj naše zariadenie, tým ozajstným životom. Trochu 
organizovaným a trochu chaotickým, ako už skutočný život býva. Po mesiacoch strávených 
uzavretých doma, si celá naša malá komunita uvedomila, ako veľmi nám to chýbalo. Som za ten 
pocit nesmierne vďačná. A som vďačná aj za to, že sa všetci moji kolegovia, rodičia a klienti pričinili, 
aby bol ten návrat prirodzený, bezkonfliktný a v každom ohľade opradený človečinou.

Letné mesiace so sebou priniesli krásne slnečné dni a my sme si ich užívali konečne už bez 
obmedzení. Prechádzky, pobyt v prírode, zmrzlina, naše obľúbené workshopy s ROS-kou a 
outdorové športové aktivity nás nabíjali novou energiou a elánom.

Babie leto bolo tiež krásne, ale chladnejšie jesenné dni opäť priniesli závan nepokoja a obáv 
zo zhoršujúcej sa pandemickej situácie. Odvtedy sa stalo testovanie pravidelnou súčasťou nášho 
života a rúška "brnením" pred neľútostným vírusom.

Najkrajší čas roka, čas vianočný, sme tiež prežili nezvyčajne. Tradíciu vianočného programu 
sme tentokrát museli prerušiť. So starým rokom sme sa lúčili prvou karanténou, ale našťastie len s 
miernym priebehom ochorenia u nakazených.

V skratke, takýto zvláštny bol teda tento 2020...
Aj tento rok nás čakajú ešte mnohé výzvy a ja si želám len jediné, aby sme ich zvládali 

rovnako dobre, ako v ten predošlý. Jedno je však isté, u nás to žije v každej situácii. Prezenčne či 
dištančne, sme spolu a sme spolu radi. :-)

Mgr. Iveta Szegiová, riaditeľka DSS



Základné informácie o zariadení sociálnych služieb

Vznik:

Názov organizácie: Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v 
Komárne (skratka ZPMP KN)

Sídlo organizácie: 945 01 Komárno, ulica Priateľstva 2

Web. Stránka:

IČO: 35613441

DIČ: 2021656428

Právna forma: Občianske združenie

Druh sociálnej služby: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých

Forma sociálnej služby: ambulantná sociálna služba

Kapacita zariadenia: 20 miest

Cieľová skupina: fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby 
a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 
zákona o sociálnych službách

Kontakt: Štatutárny zástupca, predseda ZPMP Komárno - Ing. Peter
Múčka - 0905/309 272
Štatutárny zástupca pre hospodárenie a finančnú politiku -
Ing. Gabriel Tóth - 0905/114 133
riaditeľka DSS - Mgr. Iveta Šoókiová - 0911/153 875
DSS - 035/77 02 594

E-mail: zpmpkn@stonline.sk

www.zpmpkn.sk
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História
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Komárne (ďalej len „ZPMP KN) 

bolo založené v roku 1997 ako občianske združenie na podnet rodičov a iných obetavých ľudí ako 
člen Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR. Dôvodom vzniku bola potreba 
zabezpečenia starostlivosti pre deti s postihnutím, ktorá v regióne absentovala. V blízkosti 
neexistovalo zariadenie, ktoré by bolo oporou rodinám s podobným osudom a umožňovalo by 
poskytnúť deťom so zdravotným znevýhodnením služby na odbornej úrovni.

V roku 1998, 1.júla občianske združenie s pomocou miestnych, samosprávnych a štátnych 
orgánov zriadilo Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých (ďalej len „DSS“) pre mentálne 
postihnuté deti a dospelých, so zameraním na zvýšenú odbornú starostlivosť a dohľad nad ťažko 
mentálne a telesne postihnutými občanmi.

Súčasnosť
V súčasnosti ZPMP KN poskytuje služby v DSS ambulantnou formou so sídlom na ulici 

Priateľstva 2, Komárno.
Domov bol zriadený ako neštátne zariadenie poskytujúce sociálne služby ľuďom 

s mentálnym postihnutím. Výsledkami svojho hospodárenia je napojený na rozpočet Ministerstva 
práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Nitrianskeho samosprávneho kraja. Hospodári podľa 
schváleného rozpočtu, vo svojom mene nadobúda práva a povinnosti. Na svoju činnosť môže 
prijímať finančné a vecné dary.

Úlohy a ciele
ZPMP KN poskytuje podporu ľuďom so zdravotným znevýhodnením a ich rodinám v oblasti 

odbornej starostlivosti, v oblasti terapeutických služieb a rehabilitácie. Sociálne služby sa poskytujú 
fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej 
V. podľa Prílohy č. 3 Zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení Zákona č. 
455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. 
Zariadenie spolupracuje s verejnými, súkromnými a inými organizáciami, ktoré sledujú príbuzné 
ciele.

Hlavným cieľom ZPMP KN je poskytovanie kvalitných služieb a vytváranie podmienok pre 
dôstojný a spokojný život prijímateľov sociálnych služieb. Sociálne služby v DSS sú poskytované v 
súlade so základnými ľudskými právami a slobodami, prirodzenou ľudskou dôstojnosťou, s 
princípmi nediskriminácie z dôvodu pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, či iného 
zmýšľania národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, 
majetku, rodu alebo iného postavenia prijímateľa sociálnej služby a sú poskytované v prostredí, 
ktoré si prijímateľ služby vybral.

Poslanie
Poslaním nášho zariadenia je poskytovať kvalitné, odborné a adresné sociálne služby deťom 

a dospelým s mentálnym, kombinovaným alebo viacnásobným postihnutím na základe ich 
individuálnych potrieb, možností zariadenia, v súlade s platnou legislatívou.

Umožniť ľuďom s ťažkým zdravotným znevýhodnením zostať rovnocennými členmi 
spoločnosti a umožniť im, aby prežili svoj život v prirodzenom prostredí svojich rodín.

Základným poslaním práce v DSS je zamerať sa na zmysluplné žitie a trávenie voľného času 
našich prijímateľov sociálnych služieb (ďalej len PSS), zvyšovanie kvality ich života, čo najviac im 
približovať život v prirodzených podmienkach. Ponúkame im množstvo činností a aktivít, majú 
možnosť sa realizovať v rámci sociálnej rehabilitácie, rozvíjať pracovné zručnosti, tráviť svoj voľný 



čas prostredníctvom záujmových krúžkov. Majú tiež vytvorené podmienky pre šport a relaxačné 
aktivity.

Hodnoty

Pri napĺňaní nášho poslania staviame na prijatých hodnotách, a preto pracujeme:

•

•

•

•

čestne a angažovane, 

dôstojne a s rešpektom, 

individuálne a zmysluplne, 

v atmosfére dôvery a láskavosti.

Na prechádzke v meste

Vízia
• vybudovanie takého domova, kde budú vytvorené špecifické zodpovedajúce 

podmienky prispôsobené potrebám všetkých prijímateľov sociálnych 
služieb /hľadanie možností, ako trvale uspokojiť potreby našich klientov a ich rodín, 
prostredníctvom zriadenia komunitnej a inovatívnej celoročnej pobytovej formy 
poskytovania sociálnych služieb/

• poskytovanie kvalitných ambulantných sociálnych služieb a vytváranie podmienok 
pre dôstojný a spokojný život prijímateľov sociálnych služieb.

• snaha o maximálne možné sprostredkovanie bežného života dieťaťu a dospelej 
osobe so zdravotným postihnutím s dostatkom pozitívnych podnetov, pocitom 
prijatia, podpory a istoty,

• spoločnosť, v ktorej ľudia s ťažkým zdravotným znevýhodnením budú prirodzenou 
súčasťou našich životov, v ktorej im ponúkneme kvalitné a rôznorodé služby 
vychádzajúce z ich zdravotného stavu, schopností a momentálneho cítenia

Konkrétne dlhodobé ciele zariadenia

Cieľ Obsah Obdobie
Cieľ 1 Neustále zvyšovať efektívnosť a kvalitu poskytovaných 

sociálnych služieb pri stabilnom a vyrovnanom hospodárení 
zariadenia, s ohľadom na spokojnosť PSS, jeho rodinných 
príslušníkov ako aj iné zainteresované strany.

Priebežne

Cieľ 2 Zvyšovať odbornú úroveň a kompetentnosť zamestnancov 
zabezpečovaním sústavného vzdelávania a supervízie.

Priebežne

Cieľ 3 Riadením a monitorovaním kľúčových procesov v zariadení 
zabezpečovať kvalitu poskytovaných služieb. Priebežne 
vyhodnocovať, prijímať opatrenia a pracovať na trvalom 
zlepšovaní, ktoré povedie k spokojnosti prijímateľov.

Priebežne



Cieľ 4 Podporovať atmosféru otvorenej komunikácie, plne 
využívať tvorivý potenciál a skúsenosti našich 
zamestnancov, viesť ich k tímovej práci.

Priebežne

Cieľ 5 Vytvárať vhodné pracovné prostredie podporujúce 
zodpovednosť, motiváciu, partnerstvo a spoluúčasť.

Priebežne

Cieľ 6 Vytvárať pozitívne väzby s PSS, ako aj s ostatnými 
zainteresovanými osobami, spolupracujúcimi organizáciami 
a komunitou.

Dlhodobo

Cieľ 8 Posilniť dobré meno nášho zariadenia ako symbol kvality a 
tradície. Zabezpečiť transparentnosť a primeranú pozitívnu 
publicitu.

Dlhodobo

Cieľ 9 Zriadiť multisenzorickú miestnosť Snoezelen s cieľom 
využívať na úrovni relaxačnej a edukatívnej (individuálnou 
a skupinovou formou).

Prebieha

Cieľ 10 Zrekonštruovať priestory, ktoré sa využívajú na sociálnu 
rehabilitáciu a rozvoj pracovných činností.

Prebieha

ANALÝZA SÚČASNÉHO STAVU ZARIADENIA

Personálne zabezpečenie

V súlade s § 9, ods. 4 Zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších 
predpisov naše zariadenie sociálnych služieb plní povinnosť dodržiavať maximálny počet 
prijímateľov sociálnej služby na jedného svojho zamestnanca a minimálny percentuálny podiel 
odborných zamestnancov na celkovom počte zamestnancov podľa prílohy č. 1 citovaného zákona.

K 31.12.2020 v našom zariadení pracovalo 11 zamestnancov. Z toho 7 odborných odborných 
zamestnancov.

Organizačnú štruktúru DSS stanovuje organizačný poriadok.

Schéma organizačnej štruktúry DSS

Štatutárny zástupca, predseda ZPMP
Štatutárny zástupca pre hospodárenie a finanč.politiku

4/

Riaditeľ DSS pre deti a dospelých

4/

Odborní zamestnanci

Zodpovedný soc. pracovník
Špeciálny pedagóg
Asistent soc. práce
Asistent soc. práce
Inštruktor sociálnej rehabilitácie
Inštruktor sociálnej rehabilitácie

Prevádzkoví zamestnanci

Ekonóm
Správca PC sietí a web.stránky
Upratovačka
Údržbár



Štruktúra prijímateľov sociálnych služieb

ZPMP NZ k 31.01.2021 poskytovalo sociálne služby 20prijímateľom sociálnych služieb.
Všetkým prijímateľom sociálnych služieb poskytuje ZPMP NZ svoje služby na základe Rozhodnutia o 
odkázanosti na sociálnu službu V. alebo VI. Stupňa.

Prijímatelia DSS spolu: 20
Ženy 6

Z toho Muži 14

Veková skladba prijímateľov DSS
Do 18 rokov 1

Do 29 rokov 2

Od 30 do 39 rokov 12

Od 40 do 59 rokov 5

Od 60 do dôchod. veku 0

Štruktúra prijímateľov DSS podľa stupňa odkázanosti
Stupeň odkázanosti VI. 20 PSS - 100%

Štruktúra PSS: imobilní/mobilní; plienkovaní
Imobilní 1

Mobilní 19

Plienkovaný 1

PSS s opatrovníkom (PSnPÚ)

6 PSS
2x - otec

4x - mama

Štruktúra prijímateľov sociálnych služieb podľa diagnóz
Autizmus (pervazívna vývinová porucha) 7 PSS

Iné (MP s viacnásobným postihnutím) 12 PSS

Downov syndróm 1 PSS



PREDMET ČINNOSTI ZARIADENIA

Pri poskytovaní sociálnych služieb, ktoré sú zamerané na prijímateľa sociálnej služby:
• rešpektujeme základné ľudské práva a slobody PSS,
• aktivizujeme PSS k posilneniu sebestačnosti podľa ich schopností a možností a prihliadame 

na ich individuálne potreby,
• zabraňujeme sociálnemu vylúčeniu PSS a podporujeme ich začleňovanie sa do spoločnosti,
• umožňujeme PSS podieľať sa na určovaní životných podmienok v zariadení,
• spolupracujeme s rodinou, obcou a komunitou pri utváraní podmienok zariadenia a pri 

rešpektovaní osobných cieľov, potrieb, schopností a zdravotného stavu PSS.

V súčasnosti zabezpečujeme služby 21 klientom, ktorí sú rozdelení do 5 malých skupín, v 
rámci ktorých vykonávajú celodenné aktivity. Koncepcia zariadenia je zameraná na rehabilitáciu na 
základe realizácie individuálnych plánov klientov.

Zákon o sociálnych službách ustanovuje konkrétne služby a podmienky, podľa ktorých naše 
zariadenie postupuje.

V súlade s § 38 zákona o sociálnych službách v DSS poskytujeme prijímateľom sociálnych služieb:
• pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby,
• sociálnu rehabilitáciu;

Okrem vyššie uvedeného zabezpečujeme pre prijímateľov sociálnych služieb:

• pracovnú terapiu,
• záujmovú činnosť.

Sociálna rehabilitácia

Podľa zákona č. 448/2008 Z. z. § 21 o sociálnych službách je sociálna rehabilitácia 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.

Zábavný videohovor v čase pandémie
Medzi najdôležitejšie úlohy v našom zariadení patrí 
aktivizácia PSS pre nich najoptimálnejším spôsobom. 
Kladieme dôraz na individuálny potenciál každého PSS, 
ktorý sa snažíme rozvíjať.

Na cestách mestským vláčikom



Snažíme sa sprostredkovať prijímateľom možnosť účasti na aktivitách, ktoré sú súčasťou 
každodenného života, ako je: starostlivosť o domácnosť, obsluha bežných domácich spotrebičov, 
príprava jednoduchých jedál, nakupovanie, sebaobslužné činnosti, cestovanie, nácvik používania 
pomôcky. Zameriavame sa na nácvik samostatného pohybu vrátane orientácie vo vnútornom i 
vonkajšom priestore, na nácvik schopnosti využívať dopravné prostriedky a na nácvik správania sa 
v rôznych spoločenských situáciách.

Náš bylinkový záhon
Bláznivé kartové hry

Spoločné „leháro“
Prípravy na karneval

Rozvoj pracovných činností

Rozvoj pracovných zručností je odborná činnosť, pri ktorej sa zameriavame na osvojenie 
pracovných návykov a zručností PSS pri vykonávaní 
pracovných aktivít pod odborným vedením za účelom 
obnovy, udržania alebo rozvoja ich fyzických schopností, 
mentálnych schopností a pracovných schopností a ich 
začlenenie do spoločnosti.

Naše zariadenie vytvára pre PSS možnosť rozvoja 
pracovných zručností so zameraním na 4 okruhy: 
krajčírska dielňa; tkáčska dielňa; keramická dielňa s 
pecou na vypaľovanie; kreatívna dielňa. Rozvoj 
pracovných zručností nechápeme iba v zmysle 
vytvárania pracovných návykov, ale aj ako činnosť, ktorá



má PSS naučiť aktívnemu tráveniu voľného času. Nejde nám iba o udržiavanie už získaných 
zručností a návykov, ale aj o rozširovanie ich spektra. Vychádzame z individuálnych potrieb a 
záujmov jednotlivých prijímateľov, pri zohľadňovaní ich schopností a aktuálneho zdravotného
stavu.

Práca na šijacom stroji Vyrábame mydielka

Rozvoj pracovných zručností je integrovaný do režimu dňa ako jeho pevná súčasť. Zahŕňa 
rôzne aktivity ako napr. tkanie kobercov, šitie na šijacom stroji, práca s hlinou - výroba keramiky, 
využívanie servítkovej techniky, práca s prírodným materiálom, pomocné práce pri úprave areálu, 
jednoduché záhradnícke práce v záhrade, údržba športovej a oddychovej zóny. PSS vykonávajú 
tieto činnosti na základe ich prirodzeného inklinovania k danej činnosti a za primeranej podpory zo 
strany odborných zamestnancov. PSS pravidelne prezentujú svoje výrobky a výsledky činnosti 
vrámci rozvoja pracovných zručností na kultúrnych a spoločenských akciách a rôznych výstavách.

Záujmová činnosť

Smaltovanie

Cieľom záujmovej činnosti je poskytnúť PSS hodnotné prežívanie voľného času, ich 
osobnostné rozvíjanie v oblasti kultúry, nielen v zariadení, ale aj na podujatiach mimo zariadenia.

Záujmová činnosť je realizovaná hrami, cestovaním, 
vychádzkami, turistikou, zábavou, súťažami a to formou 
individuálnou aj skupinovou. S prijímateľmi vrámci 
kultúrno - záujmovej činnosti nacvičujeme rôzne 
programy, s ktorými reprezentujeme naše zariadenie na 
rôznych kultúrnych podujatiach, súťažiach, z ktorých 
prijímatelia prinášajú pekné ocenenia.

Arteterapiu sme aplikovali predovšetkým u tých 
prijímateľov, ktorý majú afinitu ku kresleniu alebo 
maľovaniu. Hlavným zámerom arteterapie bolo 
aktivizovať prijímateľov, odstrániť pasivitu a zároveň 
umožniť im vyjadriť ich pocity, nálady a tak odbúrať 
nepokoj, hnev či smútok.

Dramatoterapia - pracuje s divadelnými prostriedkami 
vrátane nastolenia fikcie a primárne hrania iných postáv (rolové hry). Pomáha rozvíjať komunikáciu, 
tvorivosť, empatiu a fantáziu. V rámci dramatoterapie sa využívajú aj prvky muzikoterapie. 
Prijímatelia sa venujú najmä tancu a spevu, ale aj hre na jednoduchých hudobných nástrojoch, 
nacvičujú rôzne spevácke a tanečné čísla, s ktorými sa potom prezentujú pri rôznych príležitostiach.



PSS sa tešia aj biblioterapii. Majú možnosť si vypožičať knihu alebo časopis na čítanie, príp. len na 
prezeranie obrázkov. Spoločné čítanie vyvoláva pocit blízkosti a príležitosť k dôverným rozhovorom. 
Často sa využíva technika nedokončených príbehov, kde klient môže pokračovať a hodnotiť aký 
význam by malo pre hrdinu dané riešenie alebo iné, ktoré sa navrhne. Do biblioterapie patrí aj 
písanie listov, odkazov, básní, denníkov, životopisov, poviedok, rozprávok, scenárov.

Karnevalové „tanečky“ Učíme sa scenár

Kulinoterapia je tiež jednou z veľmi obľúbených činností v našom zariadení, vrámci ktorej si 
prijímatelia spoločne pripravujú jedlá podľa svojich osvedčených receptov. Na pripravených jedlách 
si pochutia nielen prijímatelia, ale aj príbuzní.

Na zmysluplné využitie voľného času slúži aj práca s
PC (notebook, tablet), kde môžu pracovať s počítačom, 
prepisovať texty, prípadne pracovať s internetom. 
Fitness stroje a pomôcky - fitlopty, stacionárne bicykle 
či steper sú využívané prevažne v zimných mesiacoch. V 
letných mesiacoch uprednostňujeme pohyb na čerstvom 
vzduchu. Za týmto účelom sa využíva areál zariadenia, 
kde sú vytvorené podmienky pre loptové hry - futbal, 
basketbal, petang, bicyklovanie.

V práci s našimi prijímateľmi uprednostňujeme 
individuálny prístup, ktorý je zameraný na 
uspokojovanie ich biologických, psychologických a 
sociálnych potrieb. Venujeme sa rozvíjaniu zručností, 
schopností a sebestačnosti. Každý prijímateľ má 
vypracovaný individuálny plán. Ide o komplexný plán s 
prihliadnutím na zdravotný a psychický stav a tiež

sociálne prostredie PSS, ktorý je prispôsobený jeho vlastným schopnostiam a požiadavkám, ktoré v 
pravidelných intervaloch prehodnocujeme spolu s prijímateľom. Plánujeme nové ciele a spôsoby 
ich dosiahnutia.

SPOLUPRÁCA S INŠTITÚCIAMI A PARTNERSTVÁ

Ľudia s mentálnym postihnutím patria medzi najzraniteľnejšie a najstigmatizovanejšie 
skupiny. V porovnaní s inými ľuďmi častejšie trpia sociálnym vylúčením, je menej pravdepodobné, 



že sa im podarí zamestnať sa a že budú žiť samostatne.
Aj kvôli týmto faktom je také dôležité vytvárať čo najviac príležitostí, prostredníctvom 

ktorých sa môžu zapájať do komunity, aby sa aj oni mohli cítiť jej rovnocennými a rešpektovanými 
členmi. Partnerstvá sú rozvíjané na neformálnom základe a orientujú sa na uskutočňovaní
spoločných aktivít v prospech prijímateľov sociálnej služby, najmä kultúrneho charakteru.

Services Slovakia, s.r.o. Tento rok sa kvôli

Prednáška poľovníctva v knižnici

Zainteresované strany, s ktorými rozvíjame 
neformálne partnerstvá sú najmä: Regionálne 
osvetové stredisko Komárno, ZŠ Rozmarínová 
Komárno, ZŠ Pohraničná Komárno, ZPMP v SR, 
Knižnica Jozefa Színyeiho Komárno, Za vedomé 
Komárno, o.z., ZUŠ Komárno, Matica slovenská 
Komárno, ZSS OÁZIS Komárno a Balvany, Sárga rózsa, 
o.z., Moto klub Children of Heaven - Komárno, Pipe 
club Nitra, Slovenský zväz telesne postihnutých ZO 
Komárno, Fogyatékosok Nappali Intézménye és 
Sorstárs Támogató Szolgálata - Komárom, Za naše 
Kolárovo o.z. - A mi Gútánkért p.t., Vem Camara 
Capoeira Slovakia - Komárno, AT&T Global Network 
pandemickej situácii bohužiaľ mnohé naše tradičné

programy a workshopy neuskutočnili. Veríme však, že svitne aj na lepšie časy a budeme si vedieť 
všetko vynahradiť.

Cestovateľský denník s Dominikou

Spolupráca s Klub motorkárov



Projekt s Regionálnym osvetovým strediskom, Komárno (Ako spolu tvoríme a bariéry búrame)

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Komárne už šiesty rok úzko 
spolupracuje s Regionálnym osvetovým strediskom. Tak, ako pominulé roky, aj na tento sme 
naplánovali zaujímavé kreatívne dielničky, naše plány však prerušila pandémia. V priebehu roka 
sme tak vedeli zrealizovať len štyri akcie.

Tvorivé dielničky:

23.06.2020 - Obľúbená fotografia

07.07.2020 - Pedig

11.08.2020 - Makrame

22.09.2020 - Batika

20.10.2020 - Predvianočné tvorivé 
dielne - šumivé bomby

11/2020 - Online výstava

Cieľom projektu je podporiť myšlienku inklúzie mentálne postihnutých ľudí medzi verejnosť.

Viacročná spolupráca s Regionálnym osvetovým strediskom Komárno a jedinečné projekty 
„Kreatívne bez bariér“ a „Týždeň kultúry - Na ceste s nami...“, podporujú pozitívny aktivizmus,

https://www.facebook.com/pg/ros.komarno/photos/?tab=album&album_id=2813274245358236


dobré nápady, tvorivý potenciál prijímateľov sociálnych služieb. Prispievajú tiež k odstraňovaniu 
sociálnych a medzigeneračných bariér a vytvárajú priestor na tvorbu komunitných partnerstiev, 
bližšieho spoznávania našich národných tradícií a ďalšej možnosti integrácie zdravotne 
znevýhodnených ľudí. Sme veľmi šťastní a vďační za dlhoročnú spoluprácu, ktorá sa stala už 
tradíciou.

5. ročník projektu „Týždeň kultúry - Na ceste s nami...“ sme tentokrát nemohli zrealizovať, 
ale veríme, že nasledujúci rok bude oslava a program našej päťročnice o to pompéznejšia. Výstava 
sa tentokrát tiež nemohla konať tradične, pred publikom v Matici slovenskej v Komárne. Boli sme 
však kreatívni, prispôsobili sme sa situácii a výstava prebehla online.

Knižnica J. Színyeiho, Komárno - Podporme remeslá starých rodičov v knižnici

V mesiaci marec, od 03.- 05.03.2020, Knižnica J. 
Színyeiho v Komárne opäť zrealizovala so žiakmi ZŠ 
vzdelávací a zážitkový Projekt s názvom „Tradície 
spájajú generácie“.
Cieľom projektu bolo zážitkovou formou priblížiť 
žiakom 1. stupňa základných škôl tradičné 
slovenské remeslá.
Ukážku jednotlivých remesiel viedli skúsení lektori v 
oblastiach: čipkárstvo, košikárstvo, drotárstvo, práca 
s hlinou a medovnikárstvo. Novinkou bola 
prednáška o poľovníctve, kde mali možnosť sa 
dozvedieť rôzne informácie z tejto oblasti a milým 
prekvapením bola aj prítomnosť poľovníckeho 
psíka, ktorého mohli pohladkať.

Tento rok sme mali možnosť predviesť svoje 
zručnosti v maľovaní na textil. Každé dieťa malo k 
dispozícii vlastné tričko, ktoré si za pomoci našich 

klientov mohlo dotvoriť podľa vlastnej fantázie. Naši klienti si samozrejme tiež nenechali ujsť 
možnosť vyskúšať aj ostatné remeslá.

Projekt - zážitkový cyklus prezentačných a tvorivých aktivít pre deti základných škôl, prispel 
k poznávaniu remesiel našich starých rodičov a tiež k tvorivej činnosti, informačnej výchove detí a v 
neposlednom rade k inklúzii.

PROGRAMY ZPMP KN POČAS ROKA 2020

V roku 2020 sme mali vypracovaný 
harmonogram aktivít, ktorý sme nakoniec 
museli kvôli pandémii úplne upraviť a 
prispôsobiť sa opatreniam, ktoré sa zaviedli v 
celej krajine. Ako sme v úvode spomínali, v 
polovici marca sme bohužiaľ museli naše 
zariadenie zatvoriť a prevádzku sme znovu 
obnovili až v polovici júna. Kvôli bezpečiu a 
ochrane zdravia našich klientov aj 
zamestnancov sme zrušili akcie za účasti 
verejnosti a snažili sme sa naplánovať skôr



programy v malých skupinkách alebo len v rámci našej malej komunity. Veríme však, že budúci rok 
bude priaznivejší a bohatší na spoločenské udalosti.

Naše halloweenske dobroty

Mikuláš

Pri Dunaji



UZNUJ_1

Úč NUJ
ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA 

neziskovej účtovnej jednotky 
v sústave podvojného účtovníctva

zostavená k 3 1 . 12 . 2 0 2 0

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšu zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.
Údaje sa vypĺňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

ÁÄBČDÉFGHÍ J K L M N O P Q R Š T Ú V XÝŽ 01 23456789

Daňové identifikačné číslo Účtovná závierka Mesiac Rok

2021656428 [X riadna X zostavená
od 0 1 2 0 2 0

Za obdobie
IČO do 1 2 2 0 2 0
35613441
SID SK NACE

] mimoriadna Q schválená

(vyznačí sa x)
Bezprostredne od 0 1 2 0 19
predchádzajúce

8 8 9 9 0■ ■ obdobie do 1 2 2 0 1 9
Priložené súčasti účtovnej závierky 

X Súvaha (Úč NUJ 1-01)

X Výkaz ziskov a strát (Úč

X Poznámky (Úč NUJ 3-01)

NUJ 2-01) , ,) (vyznačí sa x)

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky

ZPMP v Komá r n e občiansk e zdručenie

Sídlo účtovnej jednotky
Ulica Číslo

ul. Priateá
PSČ Obec

s t v a 2

94501 Komár
Číslo telefónu

n o
Číslo faxu

0 35 / 770259
E-mailová adresa

4 0 /

Záznamy daňového úradu

Zostavená dňa:

3 1 . 03 . 2 0 2 1
Podpisový záznam osoby 
zodpovednej za vedenie 
účtovníctva:

Podpisový záznam osoby 
zodpovednej za zostavenie 
účtovnej závierky:

Podpisový záznam 
štatutárneho orgánu alebo 
člena štatutárneho orgánu 
účtovnej jednotky:

Schválená dňa:

. . 2 0

Miesto pre evidenčné číslo Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu
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Súvaha (Úč NUJ 1-01) IČO 3 5 6 1 3 4 4 1 /SID

Strana aktív
č.r. Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie

Brutto Korekcia Netto Netto

a b 1 2 3 4

A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021 001 81978,99 32099,60 49879,39 55390,99
1. Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008 002

Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 
012-(072+091AÚ) 003

Softvér 013 -(073+091AÚ) 004

Oceniteľnépráva 014-(074 + 091AÚ) 005

Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 
091 AÚ) 006

Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093) 007

Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 
095AÚ) 008

2. Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020 009 81978,99 32099,60 49879,39 55390,99
Pozemky (031) 010 25692,22 X 25692,22 25692,22
Umelecké diela a zbierky (032) 011 x

Stavby 021 - (081 - 092AÚ) 012 28293,17 4106,00 24187,17 25035,17
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 
022 - (082 + 092AÚ) 013

Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ) 014 27993,60 27993,60 4663,60
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ) 015

Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ) 016

Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ) 017

Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ) 018

Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094) 019

Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 
095AÚ) 020

3 . Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028 021

Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach 
v ovládanej osobe (061- 096 AÚ) 022

Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach 
s podstatným vplyvom (062 - 096 AÚ) 023

Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ) 024

Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 
AÚ 025

Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ) 026

Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ) 027

Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096
AÚ) 028
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Súvaha (Úč NUJ 1-01) IČO 3 5 6 13 4 4 1 /SID

Strana aktív č.r.
Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie

Brutto Korekcia Netto Netto
a b 1 2 3 4

B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051 029 102483,51 102483,51 68492,19
1. Zásoby r. 031 až r. 036 030

Materiál (112+119)-191 031

Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)
(192+193) 032

Výrobky (123 - 194) 033

Zvieratá (124- 195) 034

Tovar (132 + 139)- 196 035
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AU - 391
AÚ) 036

2. Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041 037

Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ 038

Ostatnépohľadávky (315AÚ - 391AÚ) 039

Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ) 040

Iné pohľadávky ( 335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 
391AÚ 041

3. Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050 042 699,44 699,44 24,00
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ 043 231,01 231,01
Ostatnépohľadávky (315AÚ - 391AÚ) 044 436,00 436,00 24,00
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami 
(336 ) 045 32,43 x 32,43

Daňové pohľadávky (341 až 345) 046 X

Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a 
rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348) 047 x

Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ) 048

Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ) 049

Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ 050

4. Finančné účty r. 052 až r. 056 051 101784,07 101784,07 68468,19
Pokladnica (211+213) 052 929,40 x 929,40 1123,56
Bankové účty (221 AÚ + 261) 053 100854,67 x 100854,67 67344,63
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou akojeden rok (221 AÚ) 054 x

Krátkodobý finančný majetok (251+253 + 255 + 256 + 257) - 
291AÚ 055

Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ) 056

C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059 057 1359,01 1359,01 1518,68
1. Náklady budúcichobdobí (381) 058 1351,99 1351,99 1345,12

Príjmy budúcich období (385) 059 7,02 7,02 173,56
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057 060 185821,51 32099,60 153721,91 125401,86
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Súvaha (Úč NUJ 1-01) IČO 3 5 6 1 3 4 4 1 / SID

Strana pasív č.r. Bežné účtovné 
obdobie

Bezprostredne 
predchádzajúce účtovné 

obdobie
a b 5 6

A. VLASTNE ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU 
r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073 061 106 862,76 111 491,06
1. Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067 062

Základnéimanie (411) 063
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412) 064
Fondreprodukcie (413) 065
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414) 066
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415) 067

2. Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071 068
Rezervný fond (421) 069
Fondy tvorené zo zisku (423) 070
Ostatné fondy (427) 071

3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov 
f+: - 428)

072 111 491,06 111 405,71
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 

068 + r. 072 + r. 074 + r. 101) 073 -4 628,30 85,35
B.CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097 074 46 859,15 13 910,80
1. Rezervy r. 076 až r. 078 075 4 500,00 4 500,00

Rezervy zákonné (451AÚ) 076
Ostatné rezervy (459AÚ) 077 4 500,00 4 500,00
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ) 078

2. Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086 079 168,60 90,29
Záväzky zo sociálneho fondu (472) 080 168,60 90,29
Vydané dlhopisy (473) 081
Záväzky z nájmu (474 AÚ) 082
Dlhodobé prijaté preddavky (475) 083
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476) 084
Dlhodobé zmenky na úhradu (478) 085
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ) 086

3. Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096 087 42 190,55 9 320,51
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323 088 1 711,17 178,87
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333) 089
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami 
(336) 090

Daňové záväzky (341 až 345) 091
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a 
rozpočtom územnej samosprávy (346+348) 092 40 479,38 9 141,64
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov 
(367) 093

Záväzky voči účastníkom združení (368) 094
Spojovací účet pri združení (396) 095
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ) 096

4. Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100 097
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ) 098
Bežné bankové úvery ( 231+232 + 461AÚ) 099
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249) 100

C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r.102a r. 103 101
1. Výdavky budúcich období (383) 102

Výnosy budúcich období (384) 103
VLASTNE ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061 + r.074 + r.101 104 153 721,91 125 401,86
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3 5 6 1 3 4 4 1Výkazziskovastrát(Úč NUJ2-01)

Číslo 
účtu Náklady Číslo 

riadku

Činnosť Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie

Hlavná 
nezdaňovaná Zdaňovaná Spolu

a b C 1 2 3 4
501 Spotreba materiálu 01 14 600,60 14 600,60 9 794,07
502 Spotreba energie 02 9 620,41 9 620,41 8 905,10
504 Predaný tovar 03

511 Opravy a udržiavanie 04 18 492,16 18 492,16 14 401,72
512 Cestovné 05 15,30
513 Náklady na reprezentáciu 06 82,72 82,72 29,04
518 Ostatné služby 07 4 364,04 4 364,04 6 061,49
521 Mzdové náklady 08 91 061,62 91 061,62 89 003,56
524 Zákonné sociálne poistenie a zdravotné 

poistenie 09 31 754,08 31 754,08 31 323,59
525 Ostatné sociálne poistenie 10 0,24
527 Zákonné sociálne náklady 11 6 060,78 6 060,78 5 911,53
528 Ostatné sociálne náklady 12

531 Daň z motorových vozidiel 13

532 Daň z nehnuteľností 14 451,06 451,06 431,50
538 Ostatné dane a poplatky 15 20,80 20,80 7,40
541 Zmluvné pokuty a penále 16 10,00
542 Ostatné pokuty a penále 17

543 Odpísanie pohľadávky 18

544 Úroky 19 0,40
545 Kurzové straty 20

546 Dary 21

547 Osobitné náklady 22

548 Manká a škody 23

549 Iné ostatné náklady 24 2 251,20 2 251,20 2 281,95
551

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a 
dlhodobého hmotného majetku 25 5 511,60 5 511,60 7 847,00

552
Zostatková cena predaného dlhodobého 
nehmotného majetku a dlhodobého 
hmotného majetku

26

553 Predané cenné papiere 27

554 Predaný materiál 28

555 Náklady na krátkodobý finančný majetok 29

556 Tvorba fondov 30

557 Náklady na precenenie cenných papierov 31

558 Tvorba a zúčtovanie opravných položiek 32

561 Poskytnuté príspevky organizačným 
zložkám 33

562 Poskytnuté príspevky iným účtovným 
jednotkám 34

563 Poskytnuté príspevky fyzickým osobám 35

565 Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej 
dane 36

567 Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky 37
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37 38 184 271,07 184 271,07 176 023,89
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3 5 6 1 3 4 4 1Výkazziskovastrát(Úč NUJ2-01)

Číslo 
účtu Výnosy Číslo 

riadku

Činnosť Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie

Hlavná 
nezdaňovaná Zdaňovaná Spolu

a b C 1 2 3 4
601 Tržby za vlastné výrobky 39
602 Tržby z predaja služieb 40 6 652,00 6 652,00 6 461,00
604 Tržby za predaný tovar 41

611 Zmena stavu zásob nedokončenej výroby 42
612 Zmena stavu zásob polotovarov 43
613 Zmena stavu zásob výrobkov 44
614 Zmena stavu zásob zvierat 45
621 Aktivácia materiálu a tovaru 46
622 Aktivácia vnútroorganizačných služieb 47

623 Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku 48

624 Aktivácia dlhodobého hmotného majetku 49

641 Zmluvné pokuty a penále 50
642 Ostatné pokuty a penále 51
643 Platby za odpísané pohľadávky 52
644 Úroky 53 69,28 69,28 117,75
645 Kurzové zisky 54
646 Prijaté dary 55 125,00 125,00
647 Osobitné výnosy 56
648 Zákonné poplatky 57
649 Iné ostatné výnosy 58

651 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného 
majetku a dlhodobého hmotného majetku 59

652 Výnosy z dlhodobého finančného majetku 60

653 Tržby z predaja cenných papierov a 
podielov 61

654 Tržby z predaja materiálu 62

655 Výnosy z krátkodobého finančného 
majetku 63

656 Výnosy z použitia fondu 64
657 Výnosy z precenenia cenných papierov 65
658 Výnosy z nájmu majetku 66

661 Prijaté príspevky od organizačných zložiek 67

662 Prijaté príspevky od iných organizácií 68 3 700,00
663 Prijaté príspevky od fyzických osôb 69 150,00
664 Prijaté členské príspevky 70 110,00
665 Príspevky z podielu zaplatenej dane 71 9 141,64 9 141,64 8 522,77
667 Prijaté príspevky z verejných zbierok 72
691 Dotácie 73 163 699,65 163 699,65 157 047,72

Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73 74 179 687,57 179 687,57 176 109,24
Výsledok hospodárenia pred zdanením

r. 74 - r. 38
75 -4 583,50 -4 583,50 85,35

591 Daň z príjmov 76 44,80 44,80
595 Dodatočné odvody dane z príjmov 77

Výsledok hospodárenia po zdanení
(r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-) 78 -4 628,30 -4 628,30 85,35
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* DSS organizácia, ktorá poskytuje týždenný a denný pobyt vyplniť za každú formu pobytu

Názov zariadenia: Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Komárne

Ekonomicky oprávnené náklady - rok 2020

DSS* ZNB útulok ZPB
rehabilitačné 
stredisko

tlmočnícka 
služba

špecializova 
né sociálne 
poradenstvo

počet klientov (kapacita) 20
čerpanie rozpočtu

pol. 610 mzdy 89704,83
pol. 620 odvody 31754,08
631001 cestovné výdavky tuzemské 0
632001 energie -elektrina, plyn 9936,77
632002 vodné, stočné 419,55
632003 telefón,fax,poštové služby 692,26
pol. 633 materiál 11124,87
pol. 634 dopravné
pol. 635 údržba 18203,5
pol. 636 nájomné za prenájom
pol. 637 služby 4255,31
pol. 640 bežný transfer-náhrada príjmu PN 385,88

odpisy 7847
Spolu 174324,05

Náklady na 1 klienta/rok 8716,2025
Náklady na 1 klienta/mesiac 726,3502083

pol (200)
Príjem z platenia úhrad za sociálnu 
službu - SPOLU 5760
priemerný príjem z platenia úhrad za 
sociálnu službu na 1 klienta /rok 288
Priemerný príjem z platenia úhrad 
za sociálnu službu na 1 klienta 
/mesiac 24


