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1 Identifikačné údaje občianskeho združenia 

 
Názov:  Centrum sociálnych služieb KA 

Sídlo:    963 01  Krupina, Kalinčiakova 781/2 

Prevádzka:   Krupina, Sládkovičova 39, Krupina, 29.augusta 628 

IČO:    42193222  

DIČ:    2023180654 

Právna forma:  občianske združenie  

2 Organizačná štruktúra Centra sociálnych služieb KA 
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3 Vznik a poslanie občianskeho združenia 

 

Myšlienka založiť občianske združenie Centrum sociálnych služieb KA skrsla 

zakladateľom v priebehu r. 2010, nakoľko chceli vytvoriť priestor na rozvoj 

a poskytovanie širšieho spektra sociálnej pomoci a sociálnych služieb v meste a okrese 

Krupina. Úmysel bol naplnený koncom roku 2010. V decembri 2010 prípravný výbor 

OZ zaslal potrebné doklady na MV SR. Občianske združenie Centrum sociálnych 

služieb KA bolo zaregistrované na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky pod číslom 

spisu VVS/1-900/90-36795 dňa 14. januára 2011. 

 Podmienky vzniku a právne postavenie občianskeho združenia upravuje zákon 

83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Ďalej sa riadi 

zákonom 431/2002 Z. z. z 18. júna 2002 o účtovníctve a Opatrením Ministerstva 

financií SR z 10. decembra 2002, Opatrením MF SR č. MF/24975/2010 a Opatrením MR 

SR č. MF/17695/2013, ktorým ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania pre 

účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené za účelom podnikania. 

 Činnosť občianskeho združenia sa riadi stanovami, ktoré sú prístupné na 

požiadanie v sídle občianskeho združenia. 

 Poslaním občianskeho združenia je združovať fyzické a právnické osoby za 

účelom sprostredkovania, zabezpečenia pomoci alebo poskytnutia pomoci občanom 

v sociálnej alebo hmotnej núdzi, občanom marginalizovaných skupín, občanom 

odkázaných na sociálnu pomoc, seniorom, občanom odkázaným na sociálnu službu, 

zdravotne znevýhodneným občanom a pod. a iniciovať a podnecovať konkrétne 

opatrenia, ktorými by sa eliminovali závažné negatívne sociálne javy v  zmysle platnej 

legislatívy a v súlade s legislatívnymi normami Európskej únie. Cieľom združenia je aj 

prevencia, depistáž, diagnostika, poradenstvo a pomoc občanom v sociálnej alebo 

hmotnej núdzi. Ďalej je cieľom združenia pomoc pri integrácii zdravotne 

znevýhodnených občanov do možného pracovného procesu a do spoločnosti.  

 Občianske združenie sa v roku 2011 zaradilo medzi neverejných poskytovateľov 

sociálnych služieb. Na Banskobystrickom samosprávnom kraji zaregistrovalo sociálne 

služby – základné sociálne poradenstvo, sprostredkovanie osobnej asistencie 

a opatrovateľská služba. V roku 2012 sme rozšírili poskytované sociálne služby 

o zariadenie núdzového bývania a denný stacionár.  

Veríme, že budeme ďalej napredovať v činnosti a aktivitách, ktoré sú našou 

prioritou a zlepšovať ich kvalitu. 

Na rok 2020 sme si stanovili za cieľ: 

- pokračovať v kvalitnom poskytovaní sociálnych služieb (aj formou ďalšieho 

vzdelávania stálych zamestnancov Centra a účasťou na odborných konferenciách a 

workshopoch), 

-   spropagovať inovatívne metódy práce s dospelými a seniormi prostredníctvom 

tréningov pamäti, 
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- pokračovať v spolupráci s ostatnými organizáciami sociálnych služieb na území 

nášho mesta,  

- rozšíriť spoluprácu s inými organizáciami na SR venujúcim sa obetiam domáceho 

a rodovo podmieneného násilia, 

- hľadať možnosti skvalitnenia poskytovania sociálnej služby pre klientov v  zariadení 

núdzového bývania a pre klientov sociálneho poradenstva zažívajúcich rodovo 

podmienené násilie. 

Výročná správa dáva priestor na vyhodnotenie úspešnosti plnenia cieľov, ktoré 

boli pre rok 2020 stanovené. Podrobná analýza príjmov a výdavkov poskytuje 

informácie, ako sa počas roku 2020 v občianskom združení hospodárilo. 

 

4 Činnosť občianskeho združenia v roku 2020 
 

Činnosť občianskeho združenia v roku 2020 prebiehala v súlade s účelom, na ktorý 

bolo združenie zriadené a podľa vytýčených cieľov.  

Snahou Centra a jeho zamestnancov bolo aj naďalej kvalitné poskytovanie 

sociálnych služieb (základné sociálne poradenstvo, špecializované sociálne 

poradenstvo, sprostredkovanie osobnej asistencie, opatrovateľská služba, denný 

stacionár a zariadenie núdzového bývania), ale aj zvyšovanie odbornosti 

zamestnancov. Z uvedeného dôvodu sa zamestnanci zúčastňovali rôznych kurzov, 

seminárov a konferencií (konkrétny popis viď nižšie). Počas roka 2020 sa zamestnanci 

pravidelne zúčastnili supervízie. 

Keďže rok 2020 bol značne ovplyvnený pandémiou COVID-19, aj našu činnosť 

sme museli prispôsobiť daným okolnostiam. V poskytovaní našich služieb sme 

pokračovali, za dodržiavania všetkých protipandemických opatrení a ak to bolo možné, 

osobný kontakt sme nahradili telefonickým, prípadne online stretnutiami. Avšak 

usilovali sme sa aj v náročnom období pandémie byť nablízku našim klientom, ktorí sa 

aj vďaka danej situácii častokrát ocitli v zložitých situáciách.  

Centrum sociálnych služieb KA pokračovalo v aktivitách a činnostiach v rámci 

projektu MOSTY prostredníctvom výzvy DGV03 pre program SK09 Domáce a rodovo 

podmienené násilie. Projekt bol ukončený k 30.4.2017. 

V roku 2020 sme pokračovali v aktivitách projektu Mosty pomoci 

prostredníctvom výzvy OP ĽZ DOP 2018/4.1.2./01 – „Poradenstvo a osveta v oblasti 

prevencie pomoci a eliminácie diskriminácie II“ a v aktivitách projektu Cesta k rodine 

prostredníctvom výzvy OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/03 - Podpora výkonu opatrení 

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v prirodzenom rodinnom prostredí.  

V druhom polroku 2020 sme sa rozhodli rozšíriť naše služby a v spolupráci 

s mestom Detva sme pripravovali otvorenie denného stacionára v Detve a zároveň 

sme začali špecializované sociálne poradenstvo obetiam násilia poskytovať aj 

v poradenskej kancelárii v Banskej Bystrici.  
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V septembri sme sa zapojili do výzvy Ministerstva investícií, regionálneho 

rozvoja a informatizácie s názvom "Podpora regionálneho rozvoja", 7967/2020/OPRR, 

v ktorej sme žiadali o dotáciu na nákup zariadenia do denného stacionára v Detve, na 

nákup pomôcok a na vytvorenie nápomocných videí potrebných pri poradenskom 

procese. 

Centrum sociálnych služieb KA v roku 2020 pokračovalo v projekte „Čas na lepší 

život“ v rámci grantového programu Podpora krízových centier 2019 Nadácie 

Volkswagen Slovakia.  Dokončili sme obnovu priestorov Zariadenia núdzového 

bývania, ktorú sme začali v predchádzajúcom roku. Pokračovali sme v 

pravidelnej arteterapii, ktorej cieľom bolo pomôcť ženám a deťom, ktoré zažívali 

násilie, odbúrať traumy z minulosti. V auguste sme pre nich zrealizovali výlet na ranč 

v Čekovciach, kde mohli stráviť niekoľko hodín v prírode, na koníkoch a hlavne 

v pokojnej a príjemnej atmosfére.  

„Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nadácie Volkswagen 

Slovakia v rámci grantového programu Podpora krízových centier 2019.“  

V novembri sme uzavreli zmluvu s Nadáciou Volkswagen Slovakia o poskytnutí 

NFP vo výške 1255 EUR v rámci grantového programu Podpora krízových centier 2020. 

Cieľom projektu je vytvoriť miesto oddychu pre klientov Zariadenia núdzového 

bývania, ktoré bude pozostávať z dvoch častí, z vonkajšieho posedenia a detského 

kútika. Vonkajšie posedenie umožní klientkam stretávanie sa v príjemnom prostredí na 

čerstvom vzduchu, kde sa budú môcť venovať rôznym aktivitám a pre najmenších 

bude určený detský kútik. 

„Tento projekt sa uskutočňuje vďaka finančnej podpore Nadácie Volkswagen 

Slovakia v rámci grantového programu Podpora krízových centier 2020.“  

Vianoce v našom zariadení spestril projekt Venuj radosť (www.venujradost.sk) 

prostredníctvom ktorého naši klienti a klientky dostali praktické vianočné darčeky a a j 

o niečo viac radosti.  

V mesiaci december sa naše občianske združenie opäť zaregistrovalo do 

Notárskeho centrálneho registra určených právnických osôb. Následne bude môcť o.z. 

prijímať 2 % z dane. 
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5 Prehľad o poskytovaní sociálnych služieb  

 
Základné sociálne poradenstvo  

Sociálne poradenstvo je odborná činnosť zameraná na pomoc fyzickej osobe 

v nepriaznivej sociálnej situácii. V základnom sociálnom poradenstve ide o posúdenie 

povahy problému fyzickej osoby, rodiny alebo komunity, poskytnutie základných 

informácií o možnostiach riešenia problému a podľa potreby aj odporúčanie 

a sprostredkovanie ďalšej odbornej pomoci. 

Sociálne poradenstvo sa vykonáva ambulantnou formou v kancelárii sociálnych 

poradcov v priestoroch Centra sociálnych služieb KA na Sládkovičovej ulici v  Krupine 

každý pracovný deň v čase od 8,00 – 15,00 hod. a terénnou formou v prirodzenom 

prostredí klienta. 

Klienti prichádzajú s rôznymi sociálnymi problémami a životnými situáciami 

(nezamestnaní, osoby v hmotnej núdzi, osoby so zdravotným postihnutím, staroba 

a osamelosť, pomoc pri písaní rôznych úradných žiadostí a i.). Klienti ZSP, ktorí využili 

naše poradenské služby boli z rôznych okresov (Krupina, Zvolen, Detva, Veľký Krtíš, 

Žiar nad Hronom, Lučenec, Rimavská Sobota, Brezno, Prievidza) a najväčšie zastúpenie 

mali ľudia v produktívnom veku. V roku 2020 bol celkový počet klientov ZSP 23 osôb.  

 

Špecializované sociálne poradenstvo (ŠSP) 

Centrum sociálnych služieb KA má registrovanú aj sociálnu službu podľa § 19 ods. 3 

zákona č. 448/2008 o sociálnych službách, a to špecializované sociálne poradenstvo. 

Ide o zistenie príčin vzniku, charakteru a rozsahu problémov fyzickej osoby, rodiny 

alebo komunity a poskytnutie im konkrétnej odbornej pomoci.  

Cieľovou skupinou špecializovaného sociálneho poradenstva sú obete domáceho 

násilia, osoby, ktoré sú ohrozené násilím, práve zažívajúce násilie alebo boli v minulosti 

vystavené násiliu. Poskytuje sa pre nich sociálne, psychologické a právne poradenstvo.  

Táto služba je poskytovaná na základe udelenej akreditácie MPSVaR č. 5294/2016-

M_OSS, zapísaná v Registri poskytovateľov sociálnych služieb Banskobystrického kraja 

od februára 2016, ktoré bola nášmu občianskeho združeniu predĺžená o ďalšie 

obdobie.  

Sociálne poradenstvo sa vykonáva ambulantnou formou v poradenskom centre Centra 

sociálnych služieb KA na Sládkovičovej ulici každý pracovný deň v čase od 8,00 – 15,00 

hod., príp. podľa dohody s klientom alebo klientkou aj v inom čase, a terénnou 

formou. 

V roku 2020 sa poskytlo špecializované sociálne poradenstvo 68 klientkám a klientom 

z rôznych okresov. Okrem uvedeného sa špecializované sociálne poradenstvo 

poskytovalo aj v rámci projektu Mosty pomoci (viď nižšie), spolu 159 klientkám a 

klientom. 

 

Sprostredkovanie osobnej asistencie (SOA) 
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Sprostredkovanie osobnej asistencie je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe s 

ťažkým zdravotným postihnutím, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú 

asistenciu alebo fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je odkázaná 

na osobnú asistenciu.  SOA je služba pri vykonávaní administratívnych úkonov, vedenie 

databázy užívateľov osobnej asistencie, vedenie databázy osobných asistentov a 

záujemcov o vykonávanie osobnej asistencie, vykonávanie základného sociálneho 

poradenstva a vzdelávanie užívateľov osobnej asistencie a osobných asistentov a 

pomoc pri riešení konfliktov vzniknutých medzi fyzickou osobou s ťažkým zdravotným 

postihnutím a osobným asistentom v súvislosti s uzatvorenou zmluvou o výkone 

osobnej asistencie. 

Pomoc pri vykonávaní administratívnych úkonov je najmä príprava návrhov zmlúv o 

výkone osobnej asistencie medzi fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím 

a osobným asistentom, pomoc pri spracúvaní výkazov odpracovaných hodín osobným 

asistentom a vyplácanie odmien osobným asistentom. 

V roku 2020 bola táto sociálna služba poskytovaná 2 klientom. 
 

Opatrovateľská služba 

Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá je odkázaná 

na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 

zák. č. 448/2008 Z. z. v znení noviel a je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy 

(napr. osobná hygiena, stravovanie, obliekanie), úkonoch starostlivosti o svoju 

domácnosť (napr. nákup potravín, donáška jedla do domu, bežné upratovanie 

v domácnosti) a základných sociálnych aktivitách (napr. sprievod na lekárske 

vyšetrenie, vybavenie úradných záležitostí). Na základe posudkovej činnosti sa určuje 

stupeň odkázanosti a rozsah úkonov opatrovateľskej služby. 

V roku 2020 bola táto sociálna služba poskytovaná 6 klientom. 
 

Zariadenie núdzového bývania 

V tomto zariadení sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej 

situácii  

podľa § 2 ods. 2 písm. g). Nepriaznivá sociálna situácia podľa tohto zákona je ohrozenie 

fyzickej osoby sociálnym vylúčením alebo obmedzenie jej schopnosti sa spoločensky 

začleniť a samostatne riešiť svoje problémy a podľa písm. g) pre ohrozenie správaním 

iných fyzických osôb alebo, ak sa stala obeťou správania iných fyzických osôb.  

Zariadenie núdzového bývania má kapacitu pre 15 klientov. V roku 2020 bolo v tomto 

zariadení umiestnených 13 rodín, a to v počte 38 klientov.  

 

Denný stacionár 

Denný stacionár je určený fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej 

osoby a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa. Je 

v prevádzke každý pracovný deň od 7,30 – 16,00 hod. Táto sociálna služba sa od 01. 

01. 2013 prevádzkuje na Sládkovičovej 39 v Krupine. Kapacita prevádzky denného 
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stacionára je vytvorená pre 10 klientov. Klienti túto službu využívajú denne alebo vo 

vybrané dni v týždni a to v závislosti od záujmu a potrieb klienta a jeho rodiny.  

V dennom stacionári je okrem pobytu a dohľadu, vytvorený priestor pre rôznu 

záujmovú činnosť, sociálnu rehabilitáciu, pracovnú činnosť (napr. práca s textilom, 

práca s hlinou), tréningy pamäti a aktivizačné programy.  

Od januára 2021 sa tešíme na nových klientov v dennom stacionári v Detve a na 

aktivity s nimi. 

 

Pre klientov denného stacionára sme tento rok pripravili rôzne aktivity, napr: 

 

Výlet (Trenčín, Hrad Beckov, Haluzická tiesňava)  

 

 
 

  
 

 

Pracovné a iné činnosti 
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6 Projekty 
 

Projekt Mosty pomoci 

 

Centrum sociálnych služieb KA získalo v roku 2019 podporu v rámci výzvy OP 

ĽZ DOP 2018/4.1.2/01 – „Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie 

diskriminácie II“.  Celkové náklady projektu boli vyčíslené na 173 699,81 EUR, projektový 

grant je v sume  165 014,82 EUR, pričom spolufinancovanie je vo výške 8 684,99 EUR. 

Kvôli personálnemu neobsadeniu boli dodatkom zo dňa 5.6.2020 upravené celkové 

náklady projektu na sumu 138 334,10 EUR, projektový grant v sume 131 417,40 EUR, 

pričom spolufinancovanie bolo upravené na sumu 6 916,70 EUR. Doba realizácie 

projektových aktivít je od júna 2019 do mája 2021. 

Cieľ projektu: 

- prevencia a eliminácia všetkých foriem diskriminácie 

Ciele a aktivity projektu: 

- podpora rozvoja služieb opatrení pre obete násilia, najmä pre ženy 

- skvalitnenie služieb pre obete násilia 

Cieľové skupiny: 

  jednotlivci alebo skupiny ohrozené diskrimináciou, chudobou a sociálnym 

vylúčením 

 verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb 

 zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti prevencie 

diskriminácie a/alebo sociálneho začlenenia vo verejnom a neverejnom 

sektore 
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V roku 2020 boli v rámci projektu poskytnuté služby 97 klientom, z toho bolo 71 

žien a 26 mužov. 

 „Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu  

a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské 

zdroje“. 

 

 

 

 

Projekt Cesta k rodine – výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí  

 

Centrum sociálnych služieb KA získalo v roku 2018 podporu v rámci výzvy OP 

ĽZ DOP 2016/4.2.1/03 – „Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a 

sociálnej kurately v prirodzenom rodinnom prostredí“.  Celkové náklady projektu boli 

vyčíslené na 306 377,48 EUR, projektový grant je v sume 291 058,61 EUR, pričom 

spolufinancovanie je vo výške 15 318,87 EUR. Doba realizácie projektových aktivít bola 

plánovaná od februára 2018 do januára 2021. Od novembra 2019 do konca marca 

2020 bola realizácia tohto projektu prerušená z dôvodu obtiažnosti preobsadiť 

pracovnú pozíciu špeciálna pedagogička. Od apríla do septembra 2020 sme 

pokračovali v realizácii projektových aktivít bez špeciálnej pedagogičky, avšak od 

septembra 2020 sme nemali obsadené ani pracovné pozície  psychologička a sociálna 

pracovníčka, kvôli čomu sme museli realizáciu projektu opäť prerušiť . Vzhľadom na 

splnené ukazovatele projektu a vzhľadom na pomerne náročnú obtiažnosť obsadiť 

niektoré pracovné pozície v tomto projekte sme v máji 2020 požiadali Implementačnú 

agentúru MPSVR o predčasné ukončenie projektu dohodou, avšak do dnešného dňa 

nemáme doručené stanovisko k našej žiadosti.  

Cieľ projektu: 

- posilnenie  regionálnej  komunitnej  sociálnej starostlivosti  so zámerom 

predchádzať inštitucionálnej starostlivosti 

Ciele a aktivity projektu: 

- sociálna práca s rodinami v ich prirodzenom prostredí doplnená psychologickou 

a špeciálno-pedagogickou starostlivosťou, prípadne podľa potreby právnou pomocou, a 

zameraná na  riešenie  krízových situácií v rodine,  na obmedzenie a odstraňovanie 

negatívnych vplyvov, ktoré ohrozujú psychický, fyzický a sociálny vývin dieťaťa, na 

predchádzanie vyňatiu dieťaťa z rodinného prostredia a na obnovenie funkcií rodiny. 

- tvorba, akreditácia a implementácia programu skupinovej práce, zameraného na pomoc 

pri riešení výchovných, sociálnych a iných problémov detí v rodine a v medziľudských 

vzťahoch, a zároveň na poskytovanie psychologickej pomoci dieťaťu po rozvode 

- Skupinové poskytovanie supervízie zamestnancom vykonávajúcim prácu s dieťaťom a 

jeho rodinou 

Cieľové skupiny: 

- rodiny v krízovej situácii, 

- deti po rozvode rodičov, 



   

                                    Výročná správa 2020 

 
12 

- deti, plnoleté osoby a rodiny, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej 

ochrany a sociálnej kurately 

Počas roka 2020 sa vykonávali v rámci tohto projektu opatrenia sociálnoprávnej 

ochrany detí a sociálnej kurately pre 11 osôb, z toho bolo 6 žien a 5 mužov. V rámci 

projektu pomáhame rodinám a jej členom pri začlenení sa do života v komunite, do 

pracovného zaradenia, vzdelávacích aktivít, pomáhame žiť zdravým životným štýlom a 

učíme ich ekologickému mysleniu. 

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu  

a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské 

zdroje“. 

 

Okrem pomoci rodinám v rámci tohto projektu už tretí rok vykonávame opatrenia 

sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately na základe zmluvy uzavretej s Ústredím 

práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle zák.č.305/2005 Z.z.. V roku 2020 sme 

prostredníctvom tohto zazmluvnenia poskytli pomoc a podporu v spolupráci 

s príslušnými Úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen, Detva, Krupina celkovo 32 

rodinám s deťmi.  

 

Projekt Poradenské centrum vytvorené vďaka projektu MOSTY 

 

Centrum sociálnych služieb KA už v roku 2014 reagovalo na výzvu Úradu vlády 

SR - pre program SK09 Domáce a rodovo podmienené násilie a podalo žiadosť so 

svojím projektom MOSTY, ktorý v roku 2015 získal podporu.  Opatrením, do ktorého 

sa CSS KA zapojilo bolo vytvorenie nových služieb pre ženy ohrozené násilím a ženy 

obete násilia a ich deti – poradenské centrá. Projekt je spolufinancovaný z Nórskeho 

finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Celkové náklady 

projektu boli vyčíslené na 65 742 EUR, projektový grant bol 59 168 EUR, pričom 

spolufinancovanie bolo vo výške 6 574 EUR, po možnosti navýšenia a dofinancovania 

niektorých aktivít projektu sa celkové náklady projektu zvýšili na sumu 91  019 EUR, 

projektový grant bol 81 917 EUR, spolufinancovanie bolo vo výške 9 102 EUR. 

 V rámci projektu MOSTY má naša organizácia aj zahraničného partnera, ktorým 

je nórska organizácia Crisis Centre in Bergen and surrounding municipalities a druhým 

projektovým partnerom je Mesto Krupina. Garantom projektu sa stalo Centrum 

Slniečko, n. o. Hlavným cieľom projektu je docieliť znížené rodovo podmienené násilie.  

Zámerom projektu bolo: 

-  vytvorenie podmienok pre poskytovanie špecializovaného sociálneho poradenstva, 

ktoré by sa v našom zariadení poskytovalo ako novovytvorená sociálna služba, 

 -  vytvorenie a zabezpečenie podmienok pre pravidelnú pomoc psychológa zameranú 

na riešenie osobných, vzťahových, emočných a iných problémov našich klientok ako aj 

detí, riešenie traumatizujúcich udalostí v ich živote, 

- zároveň popri psychologickej pomoci by sme v rámci projektu chceli vytvoriť priestor 

pre terapeutické služby, 
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- vytvorenie a zabezpečenie podmienok pre bezplatnú právnu pomoc pri riešení 

právnych problémov našich klientov, 

- posilnenie spolupráce s inštitúciami verejného sektora najmä príslušnými mestskými 

alebo obecnými úradmi a úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny predovšetkým vo 

vyhľadávacej činnosti žien, ktoré sú ohrozené násilím a k vyššie uvedenej pomoci sa 

nedostali. 

Cieľové skupiny: 

- ženy, deti ohrozené násilím, zažívajúce násilie. 

Ciele a aktivity projektu: 

- skvalitnenie doteraz poskytovaných služieb o nové odborné činnosti - psychológ, 

právnik, terapeut, 

- vybudovanie špecializovaného poradenského centra pre ženy ohrozené násilím 

a ženy obete násilia a ich deti, 

- zariadenie bezpečnostných opatrení v núdzovom bývaní, 

- získanie akreditácie na špecializované sociálne poradenstvo. 

 V prvej etape sa podarilo zabezpečiť v rámci projektu bezpečnostné opatrenia 

pre klientky zariadenia núdzového bývania. V ďalšom období sme sa viac sústredili na 

kvalitné poskytovanie poradenských služieb.  

  

 
 

 Špecializované sociálne poradenstvo v rámci celej poradenskej činnosti zo 

strany sociálneho pracovníka, psychológa a právnika sa v priebehu roku 2020 poskytlo 

139 klientkam, a odpracovali spolu 3510 hodín.   

 Špecializované sociálne poradenstvo poskytujeme všetkým klientkám bez 

rozdielu aj skupinám žien so špecifickými potrebami (rómska menšina, ženy so 

zdravotným postihnutím, ženy v seniorskom veku, ženy z oblasti vidieka...). Depistáž 

sme v roku 2020 vykonávali v spolupráci s obcami, s UPSVaR najmä formou distribúcie 

letákov. Nakoľko sa v uvedenej problematike jedná o náročnú činnosť, formy 

vyhľadávacej činnosti v budúcnosti chceme prepracovať. Na implementácii projektu sa 

zapájajú aj dobrovoľníčky.  

 

 

Podporné aktivity pri poskytovaní sociálnych služieb   
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Týždeň mozgu  

Týždeň mozgu je obdobím, v ktorom sa môžeme zastaviť a zamyslieť sa nad silou a 

zároveň zraniteľnosťou nášho mozgu.  

V rámci SR túto akciu zastrešuje Slovenská Alzheimerova spoločnosť a Centrum 

MEMORY.  V roku 2020 sme Týždeň mozgu kvôli pandémii COVID- nezrealizovali. 

 

Aktivity pre klientov denného stacionára 

 

V roku 2020 sme kvôli pandémii nemohli zrealizovať výlety ako v  minulých 

rokoch, avšak počas leta aspoň jeden absolvovali. Navštívili sme Trenčín, kde sme 

neobišli hrad, pokračovali sme na hrad Beckov a nakoniec sme si vychutnali 

prechádzku Haluzickou tiesňavou.  

 

Dúfame, že v budúcom roku budeme môcť vo výletoch pokračovať a spolu s klientmi 

navštívime mnoho krásnych miest. 

 

7 Účasť zamestnancov na seminároch, konferenciách 

a kurzoch v roku 2020 
 

 

Názov vzdelávacej aktivity Názov vzdelávacej inštitúcie 

Právne minimum Centrum Slniečko, n.o. 

Bezpečné ženské domy Centrum Slniečko, n.o. 

 Iné podoby násilia na ženách 
Slovenské národné stredisko 

pre ľudské práva 

Násilie páchané na ženách, domáce násilie- 

fenomén iba našej doby? 
Centrum Slniečko, n.o. 

Špeciálne techniky v terapii rodín Eva Zakouřilová 

Sociálna diagnostika   
Ústredie práce, soc. vecí a 

rodiny 

Vyhodnocovanie rízík a bezpečia dieťaťa LUMOS Česká republika 
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Kvôli viacerým prijatým protipandemickým obmedzeniam sme v našom Centre v roku 

2020 využili možnosti na individuálne interné vzdelávanie našich zamestnancov.   
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8 Finančná správa 
 

 Občianske združenie Centrum sociálnych služieb KA od 1.1.2018 prešlo zo 

sústavy jednoduchého účtovníctva na sústavu podvojného účtovníctva a účtuje  súlade 

s platnou právnou úpravou a to s Opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky 

zo 14. novembra 2007 č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti 

o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené 

alebo zriadené na účel podnikania v znení opatrenia z 27. novembra 2008 č. 

MF/24485/2008-74, opatrenia z 12. marca 2009 č. MF/10294/2009-74, opatrenia 

z 3. decembra 2009 č. MF/25238/2009-74, opatrenia z 26. novembra 

2010 č.MF/25000/2010-74, opatrenia z 13. decembra 2011 č. MF/26582/2011-74, 

opatrenia z 20. novembra 2013 č. MF/17613/2013-74, opatrenia z 3. decembra 2014 č. 

MF/ 22612/2014-74, opatrenia z 2. decembra 2015 č. MF/19760/2015-74, opatrenia 

z 19. sep-tembra 2018 č. MF/13135/2018-74 a opatrenia z 5. decembra 2018 č. 

MF/16715/2018-74. 

 

Stav a pohyb majetku a záväzkov 

 

 Rok 2020 Rok 2019 Rok 2018 

Neobežný majetok spolu 1967,00 4589,00 7212,00 

Dlhodobý nehmotný majetok    

Dlhodobý hmotný majetok 1967,00 4589,00 7212,00 

Dlhodobý finančný majetok     

Obežný majetok spolu  170 832,00 303 052,00 250 151,00 

Zásoby    

Dlhodobé pohľadávky  732,00  

Krátkodobé pohľadávky 138 000,00 288 622,00 245 989,00 

Finančné účty 32 832,00 13 698,00  4 162,00 

Časové rozlíšenie 534,00 636,00 265,00 

Majetok spolu 173 333,00 308 277,00 257 628,00 

    

Vlastné zdroje krytia majetku spolu -8 369,00 -6 730,00 -5 984,00 

Imanie a peňažné fondy    

Fondy tvorené zo zisku    

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia 

minulých rokov  

-6 730,00 -5 984,00 -2455,00 

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie -1 639,00 -746,00 -3  529,00 

Cudzie zdroje spolu 11 900,00 12 614,00 30 333,00 

Rezervy 6 563,00 4 409,00 3 624,00 

Dlhodobé záväzky 3 356,00 3 788,00 4 148,00 

Krátkodobé záväzky 1 981,00 4 417,00 2 139,00 

Bankové výpomoci a pôžičky   20 422,00 

Časové rozlíšenie spolu 169 802,00 302 393,00 233 279,00 

Vlastné zdroje a cudzie zdroje spolu  173 333,00 308 277,00 257 628,00 
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Prehľad výnosov a  nákladov v roku 2020 

 
Výnosy v EUR 

Tržby za vlastné výkony 4 903,00 

Ostatné výnosy 2 550,00 

Zúčtovanie dotácie na odpisované auto 2 550,00 

Prijaté príspevky  5 343,00 

Prijaté príspevky od iných organizácií 4 702,00 

Prijaté príspevky od fyzických osôb  

Príspevky z podielu zaplatenej dane 641,00 

Dotácie 302 921,00 

  

Výnosy celkom:  315 717,00 

 

z toho v členení podľa zdrojov:  

Mesto Krupina (fin. príspevok na prevádzku)        5 822,00 € 

VÚC BBSK (fin. prísp.na prevádzku, ZNB, ŠSP)  96 248,00 € 
MPSVR SR (fin. príspevok na prevázku – DS) 37 032,00 € 
MPSVR SR (dotácia  I.línia COVID) 8 492,00 € 
ÚPSVaR Zvolen (CHD-§56,§60,§54,§50j) Z.č.5/2004 4 127,45 €   

Klienti – za poskytovanie soc. služieb 4 903,00 € 

MS SR dotácia 21 185,00 € 

Dotácia IA MPSVAR Projekt Cesta k rodine 18 191,00 € 

Dotácia IA MPSVaR Mosty pomoci 48 779,46 € 

Ostatné  výnosy 4 702,19 € 

2 % z dane  640,53 € 

 

 

Náklady  v EUR 

Spotrebované nákupy 23 279,08 

Spotreba materiálu 21 765,62 

Spotreba energie 1 513,46 

Služby 54 573,22 

Opravy a udržiavanie 2 064,80 

Ostatné služby 52 508,42 

Osobné náklady 234 977,11 

Mzdové náklady 171 851,24 

Zákonné soc. poist. a zdr.poist. 59 089,56 

Zákonné sociálne náklady 4 036,31 

Dane a poplatky 439,00 
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Ostatné  1 464,83 

Bankové poplatky 678,91 

Poistenie  705,92 

Členské príspevky 80,00 

Odpisy 2 622,48 

  

Náklady celkom:  317 355,72 

 
 

Finančné prostriedky boli použité na: 

- mzdy, odvody zamestnancov, zamestnancov v CHP a príležitostných 

dohodárov, 

- služby zahrňujúce najmä prevádzkovú réžiu (kancelárske potreby, nájom, 

telefón, internet, spracovanie účtovníctva a mzdovej agendy, poistné, 

komunálny odpad, TV Magio v dennom stacionári, revízie, BOZP, registrácia 

domény, základný balík služieb k doméne a iné prevádzkové výdavky), energie 

(el. energia, vodné, stočné, pevné palivo na vykurovanie), právne služby a i., 

- nákup materiálu na terapeutickú a záujmovú činnosť klientov v dennom 

stacionári a v zariadení núdzového bývania 

- výdavky poradenského centra,  a jeho následná udržateľnosť 

- výdavky projektu Cesta k rodine  a projektu Mosty pomoci 

- nákup potrebného materiálu a dovybavenia zariadenia núdzového bývania 

a denného stacionára. 

 

Plánovaný rozpočet schválený VZ na rok 2020 bol dodržaný. Občianske 

združenie vykazovalo v roku 2020 výnosy a náklady spojené s poskytovaním 

sociálnych služieb a ich skvalitňovaním. Účtovne občianske združenie vykazuje stratu  

-1639,07  EUR z dôvodu vyšších výdavkov oproti prijatým príjmom, z dôvodu  prípravy 

nových projektov pre ďalšie obdobie činnosti združenia, ako aj spolufinancovaním 

realizovaných projektov.  

 

Valné zhromaždenie občianskeho združenia Centrum sociálnych služieb KA 

navrhuje, aby výsledok hospodárenia za rok 2020 vo výške –1639,07 € bol zaúčtovaný 

v účtovníctve občianskeho združenia na účet Nevysporiadaný výsledok hospodárenia 

minulých rokov. 

 

 

Ekonomicky oprávnené náklady na jedného prijímateľa sociálnej služby podľa 

druhu poskytovanej sociálnej služby za kalendárny rok. 

 

Druh sociálnej služby EON/mesiac/klient EON/rok/klient 

Denný stacionár 348,40 4180,80 

Zariadenie núdzového bývania 392,50 4710,00 
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Opatrovateľská služba 
Výška EON na 1 hod. OSL 3,66 EUR 199,15 2389,80 

Sprostredkovanie osobnej 

asistencie 112 174 

Špecializované sociálne 

poradenstvo 
Výška EON na 1 hod. ŠSP 15,76 EUR  

400,26 

 

 

 

 

 

Prehľad rozpočtového hospodárenia roky 2018 - 2020 

 

Príjmy  Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 

Z podielu zaplatenej 

dane 

1478,50  2539,33  641,00 

Z dotácií 218419,96 286741,00 302 921,00 

Z poskytovania služieb 6381,50 4989,00 4903,00 

Z grantu     

Ostatné  2776,13 4225,67 7252,00 

Príjmy celkom:  229056,09 298495,00 315 717,00 

 

 

Výdavky  Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 

Spotrebovaný materiál     9951,33     19501,18     23 279,00 

Služby 30210,23 51788,40 54 574,00 

Mzdy, poistné 

a príspevky 

188037,53 222715,23 234 977,00 

Ostatné  4385,99 5236,19 4 526,00 

Výdavky celkom:  232585,08 299241,00 317 356,00 

 

 

 

Špecifikácia použitia prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických 

a právnických osôb 

 

Občianske združenie zverejňuje podľa § 50 ods. 13 zákona č. 595/2003 Z. z. o 

dani z príjmov v znení neskorších predpisov tieto údaje o špecifikácii použitia podielu 

zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb nasledovne: 

 

prijatý podiel v roku 2020 v sume 1685,96 EUR za rok 2019 

použitý prijatý podiel zaplatenej dane k 31. 12. 2020 v sume 640,53 EUR 
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Zhodnotenie roka 2020 

 

Občianske združenie Centrum sociálnych služieb KA v roku 2020 napĺňalo 

stanovené ciele. Väčšinu z našich cieľov sa nám podarilo naplniť vďaka dotačným, 

grantovým programom, aktivite a osobnej zainteresovanosti našich zamestnancov 

a v spolupráci s viacerými odbornými organizáciami. Sme vďační za pracovné 

nasadenie našich zamestnancov v roku poznačenom pandémiou koronavírusu a s ňou 

súvisiacimi opatreniam, za všetky vzdelávacie programy pre zamestnancov, za ochotu 

mnohých dobrovoľníkov počas celého roka. V roku 2020 sa podarilo udržať 

podmienky poskytovaných služieb v ZNB a poradenskom centre vďaka dotačných 

mechanizmom MS SR a MPSVaR SR.  Centru sociálnych služieb KA sa aj v roku 2020 

podarilo poskytovať kvalifikované a odborné služby v zmysle platných akreditácií, ako 

aj v zmysle stanov a vízií, ktoré pri svojej činnosti napĺňa.  

 

  

 Zámery do budúcnosti 

 

Jedným zo zámerov v roku 2021 je pokračovať v realizácii a dokončení 

implementácie našich projektov Cesta k rodine, Mosty pomoci a zapojiť sa do 

prípadných ďalších výziev orientovaných na podporu našej činnosti. Zároveň vidíme 

obrovskú potrebu zastabilizovať poskytovanie najmä vysoko odborných 

a kvalifikovaných služieb pre našich klientov, predovšetkým pre obete násilia, v čom 

chceme spoločne pokračovať aj s našimi partnerskými organizáciami aj v roku 2021. 

 Odhad rozpočtu na rok 2021 je Príjmy cca 317 500 EUR, Výdavky cca 317 500 

EUR.  

Centrum sociálnych služieb KA sa bude aj naďalej snažiť pokračovať v činnosti 

v roku 2021 a vyvíjať ďalšie kroky vedúce k zvyšovaniu kvality a odbornosti našich 

aktivít a činnosti.  

 

Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia 

 

Občianske združenie nezaznamenalo žiadnu udalosť osobitného významu po 

skončení účtovného obdobia. 

 S ohľadom na aktuálnu nepriaznivú situáciu šírenia COVID 19, sme zvážili  

dostupné a momentálne vedomé potenciálne dopady COVID19 na aktivity nášho 

združenia a dospeli sme k záveru, že predpokladáme nepretržité pokračovanie 

v činnosti občianskeho združenia, ale s určitými obmedzeniami v rozsahu činnosti 

v súvislosti s budúcimi prijatými obmedzeniami zameranými na predchádzanie šírenia 

nákazy. 
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Situácia bude do značnej miery závisieť aj od plynulosti poskytovania dotácií na 

činnosť občianskeho združenia a získavania grantov. 

 

Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená  

 

Občianske združenie nevedie žiadny súdny spor a ani iné riziká a neistoty 

neexistujú. 

 

 

 

ĎAKUJEME 
 

za finančnú a morálnu pomoc, za odbornú spoluprácu, za čas a energiu 

a za záujem o našu prácu: 

vedeniu mesta Krupina 

pracovníkom UPSVaR,  najmä pobočkám Zvolen a Krupina, 

Banskobystrickému samosprávnemu kraju 

MPSVaR SR, MS SR 

Centru Slniečko n. o.   

Nadácii SOCIA a SOCIOfóru  

Nadácii Volkswagen Slovakia 

a všetkým priateľom a známym, dobrovoľníkom a sympatizantom. 

 

 

 

Záver 

 

Táto výročná správa je dostupná verejnosti na požiadanie v sídle občianskeho 

združenia. 

 

 

V Krupine 15. 03. 2021 

 

Prílohy: 

Správa nezávislého audítora obsahujúcu správu z auditu účtovnej závierky a správa k 

informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe 

Účtovná závierka:  Súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky   

 


