
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Autistické centrum Andreas® n.o. 

 
 
 
 
 
 
 

Výročná správa 
 

2012 
 
 



 

Obsah 
  
 

1. Úvod 
 

2. Prehľad činností vykonávaných v kalendárnom roku 2012  
  

3. Ročná účtovná závierka 
 

4. Správa audítora 
 

5. Príjmy a výdavky 
 

6. Prehľad príjmov 
 

7. Stav pohybu majetku a záväzkov 
 

8.  Zmeny a nové zloženie v orgánoch neziskovej organizácie 
 

9. Ďalšie údaje určené správnou radou 
 

10. Vyjadrenie revízora 
 
 
 
 
 

 



1.  Úvod 
 
 
 
Nezisková organizácia Autistické centrum Andreas n.o. so sídlom Galandova 7, 811 06 
Bratislava vznikla 19.11.2001 a bola zaregistrovaná Krajským úradom v Bratislave pod 
registračným číslom OVVS/773/37/2001 – NO. 
 
DRUH VŠEOBECNE PROSPEŠNÝCH SLUŽIEB:  

Poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti 
Vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry 
Tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných  a kultúrnych hodnôt 

 
Nezisková organizácia poskytuje všeobecne prospešné služby v oblasti sociálnej pomoci 
a humanitárnej starostlivosti u populácie postihnutej autistickým syndrómom podľa 
osobitného zákona : 
sociálnu prevenciu- na predchádzanie a zabraňovanie príčin vzniku porúch psychického, 
fyzického alebo sociálneho vývinu občana. Formy sociálnej prevencie sú vyhľadávacia, 
nápravná, rehabilitačná, resocializačná činnosť a organizovanie výchovno-rekreačných 
táborov, sociálne poradenstvo - odborná činnosť zameraná na pomoc fyzickej osobe 
v nepriaznivej sociálnej situácii na úrovni základného sociálneho poradenstva 
a špecializovaného poradenstva fyzickej osobe, rodine alebo komunite – ambulantná 
prostredníctvom poradní sociálneho poradenstva a terénna prostredníctvom terénnych 
programov, sociálna rehabilitácia – odborná činnosť na podporu samostatnosti a zručnosti 
fyzickej osoby, pracovná terapia – odborná činnosť na osvojenie pracovných návykov 
fyzickej osoby. 
Služby v oblasti vzdelávania , výchovy a rozvoja telesnej kultúry podľa osobitného zákona – 
ďalšie odborné vzdelávanie v akreditovanom vzdelávacom programe, ktorý vedie 
k doplneniu, obnoveniu, rozšíreniu alebo prehĺbeniu kvalifikácie, potrebnej na výkon odbornej 
činnosti. Záujmové vzdelávanie so zameraním Všeobecné vzdelávanie v problematike 
autizmu a Špecifické vzdelávanie v problematike autizmu pre rodiny, odborníkov a širokú 
verejnosť ukončené vydaním osvedčenia o absolvovaní. 
Ďalšie služby v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných 
a kultúrnych hodnôt, organizovanie rôznych kultúrnych, športových a spoločenských 
podujatí, výstav, prezentácií, kurzov, konferencií, besied, poskytovanie služieb v rámci 
Regionálneho centra autizmu pre Bratislavský samosprávny kraj.                                                    
 
Správna rada prerokovala a nadpolovičnou väčšinou schválila dňa 17.6.2013 predloženú 
výročnú správu za rok 2012. 
 

 

2.  Prehľad činností vykonávaných v kalendárnom roku 2012
  

 
Na základe zmluvy č. 2/2012/FPP/ŠSP - SP o poskytnutí finančného príspevku na 
prevádzku poskytovanej sociálnej služby v zmysle § 81 a nasl. 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 na úhradu nákladov za 
poskytovanie sociálnych služieb a VZN č. 32/2009 o bližších podmienkach poskytovania 
finančného príspevku neverejným poskytovateľom poskytujúcim sociálne služby v súlade s § 
75 až § 78 a § 81 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, v podmienkach Bratislavského samosprávneho kraja, bola na účet č. 
4008132065 / 7500 v roku 2012 v dňoch 3. februára, 5. apríla, 10. júla a 12. októbra 2012 
poukázaná suma 6.223,86 EUR (šesťtisícdvestodvadsaťtri eur a osemdesiatšesť centov), 
spolu 24.895,44 EUR (dvadsaťštyritisícosemstodeväťdesiatpäť eur a štyridsaťštyri centov), 
t.j. 4 x 6.223,86 EUR. 



Priebežne počas celého roka 2012 sme poskytovali klientom s autizmom, ich rodinám, ako 
aj iným odborníkom zaregistrované služby, a to špecializované sociálne poradenstvo, 
sociálnu rehabilitáciu, ako aj včasnú diagnostiku, psychologické a odborné 
poradenstvo pre rodiny, vzdelávacie aktivity pre odborníkov a voľnočasové aktivity 
pre mladých ľudí a pre deti v predškolskom a školskom veku. 
 
Do júna 2012 pokračovala úspešná spolupráca s psychologičkou Danielou Jánošíkovou 
PhD., ktorá má už mnohoročnú prax v oblasti autizmu a patrí jednoznačne k najskúsenejším 
odborníkom na Slovensku. Od júla 2012 činnosti a aktivity psychológa prebrala na seba 
kmeňová zamestnankyňa Veronika Pospíšilová, ktorá pracuje pod supervíziou pani 
Jánošíkovej. Aj vďaka tejto spolupráci vieme ponúknuť rodičom „pod jednou strechou“ 
komplexnú psychologickú diagnostiku, diferenciálnu diagnostiku, psychodiagnostiku a 
špeciálno-pedagogickú diagnostiku. Vďaka uvedenej spolupráci môžeme vystavovať správy 
k posudkom pre úrady práce, sociálnych vecí a rodiny.   
 
Tradične pokračujeme v poskytovaní skupinových a individuálnych terapií pre rodičov 
detí s poruchou autistického spektra, príp. ostatných rodinných príslušníkov. Pravidelné 
stretnutia prebiehajú v centre Andreas v dvojtýždňových intervaloch a vedie ich 
psychologička Mgr. Katarína Széherová, sama matka dospelej autistickej dcéry. Navrhované 
témy sú podľa želania účastníkov, ako napríklad: vyrovnávanie sa rodiny s diagnózou 
dieťaťa; neprijatie diagnózy a jej spochybňovanie; tendencia rodiny k hyperprotektivite; zlosť 
a sebaľútosť; vyčerpanosť rodiny; vplyv na kvalitu vzťahov a klímy v rodine; krízové obdobia; 
problematika súrodencov; obhajoba dieťaťa na verejnosti... O poskytovanú službu sme 
zaznamenali zvýšený záujem v skupine rodičov detí s Aspergerovým syndrómom. Skupinovú 
terapiu pre túto skupinu rodičov plánujeme realizovať v roku 2013. 

 
 

Odborníci z Autistického centra Andreas® n.o. počas roka 2012 vykonali viacero odborných 
školení (Základná škola Prokofjevova, Bratislava v októbri 2012, Centrum špeciálno-
pedagogického poradenstva  v Námestove v decembri 2012), prednášali na univerzitnej 
pôde, na stredných a základných školách, publikovali články. Zúčastnili sme sa verejných 
prezentácií a diskusií, cieľom ktorých bolo priblížiť verejnosti diagnózu autizmu a oboznámiť 
okolie so systémom práce s ľuďmi s autizmom v našom zariadení.  
 

 17.1.2012 - verejná nahrávka relácie „Záhrada - Chvála bláznovstva“ v 
Univerzitnej knižnici v Bratislava pre rádio Devín, kde hosťami boli psychológ Anton 
Heretik, básnik a filozof Marek Debnár, hudobník Ladislav Fančovič a riaditeľka 
centra Andreas Kateŕina Nakládalová. V rámci diskusie vystúpil s hudobným 
programom aj klient centra Lukáš Vosátko s našim muzikoterapeutom. 
 

 2.4.2012 - beseda o poruchách autistického spektra „Modrý deň v Artfore“ pri 
príležitosti Svetového dňa autizmu v spolupráci s časopisom .týždeń, kde hosťami 
boli Juraj Kušnierik, špeciálna pedagogička Nadežda Okenicová z nášho centra a 
Ľuba Heinzlová, mladá žena s Aspergerovým syndrómom. Rozhovor doplnilo 
hudobné vystúpenie Edina Trnačeviča, mladého muža s autizmom. V tento deň bola 
zároveň v AF Café v kníhkupectve Artforum otvorená aj predajná výstava obrazov 
AUTISTI – ARTISTI. 
 

 29.11.2012 – rozhovor s riaditeľkou centra Andreas Kateŕinou Nakládalovou v rámci 
„Voices live“ v bratislavskom divadle Heineken Tower Stage. Voices Live sú 
netradičné multižánrové podujatia, ktorých cieľom je zviditeľniť a podporovať subjekty 
súčasného umenia a občianskej spoločnosti. V rámci podujatia bol uvedený krátky 
film „Andreas a autizmus“ zo série Nápad sa ráta. 
 

 13.12.2012 – prezentácia činnosti Autistického centra Andres pre žiakov a študentov 
Cirkevnej základnej školy Narnia a Bilingválneho gymnázia C.S.Lewisa v rámci ich 
Vianočnej slávnosti na Cukrovej ulici v Bratislave. Prezentácia bola spojená 
s benefičným predajom originálnych vianočných pohľadníc a nadviazala na dlhodobú 
spoluprácu so žiakmi škôl na báze dobrovoľníckych aktivít. 

http://www.heinekentowerstage.sk/program.php


 
 
V roku 2012 navštívilo centrum Andreas 237 klientov za účelom diagnostiky. Po 
každom diagnostickom vyšetrení boli rodičia, prípadne samotní klienti v rámci základného 
a špecializovaného sociálneho poradenstva informovaní a poučení o ďalšom terapeutickom 
postupe a/alebo vzdelávaní. V roku 2012 naši sociálni poradcovia a špeciálni 
pedagógovia poskytli pre klientov z Bratislavského samosprávneho kraja viac ako 
1398 špecializovaných sociálnych poradenstiev.  
prehľad projektov 
 
 

V roku 2012 sme realizovali niekoľko zaujímavých a originálnych projektov: 
 
 
Názov projektu: MB12 
Trvanie projektu: december 2010 – december 2013 
Cieľom projektu je štúdia v spolupráci s Lekárskou a Farmaceutickou fakultou Univerzity 
Komenského v Bratislave "Podávanie metylovaného derivátu vitamínu B12, koenzýmu Q10 a 
probiotík u detí s autizmom". Jednotlivé štúdie, úzko spojené s podávaním preparátov sa 
postupne realizovali v roku 2011, 2012 a v roku 2013 bude spolupráca pokračovať. 
 
 
Názov projektu: Pre rodičov bez rodičov 
Donor: Nadácia Pontis, Dobrá krajina 
Trvanie projektu: december 2009 – marec 2013 
Cieľom projektu je zrealizovanie "víkendových pobytov" pre deti s autizmom – klientov 
centra. Ide o obdobie, v ktorom deti nedochádzajú do škôl, stacionárov a pod. zariadení. 
Väčšina rodičov trávi so svojimi deťmi všetky voľné chvíle, t.j. nielen čas po práci, ale aj 
víkendy a dovolenky, kedy často krát nemožno hovoriť o oddychu a relaxe, keďže deti s 
autizmom sú veľmi náročné na starostlivosť a vyžadujú si nepretržitý dozor. Absencia 
oddychu sa prejavuje negatívne aj na zdravotnom stave a psychickej pohode rodičov. 
 
 
Názov projektu: Bližšie k ľuďom 
Donor: Nadácia Orange 
Trvanie projektu: máj 2011 – marec 2012 
Cieľom projektu bolo vytvorenie novej interaktívnej webstránky, ktorá bude poskytovať on-
line podporu najmä rodičom, ale aj iným odborníkom v danej téme. Nová webstránka má 
spĺňať kritériá prehľadnosti (s jednoznačnou navigáciou pre návštevníkov), osvety (dôležité 
informácie pod jednou strechou), aktuálnosti (zefektívnenie aktualizácie), modernosti (krátke 
informatívne videá zo života v centra Andreas), interaktivity (on-line poradňa odborníka) a 
originality (možnosť zakúpenia originálnych výrobkov klientov centra). 
 
Názov projektu: Tak ďaleko, tak blízko 
donor: Audiovizuálny fond 
Trvanie projektu: marec 2011 – máj 2012 
Cieľom projektu bolo natočenie celovečerného dokumentu. Dokument vychádza 
z predchádzajúcich skúseností režiséra Jara Vojteka, ktorý už časozberne snímal päť rodín s 
autistickým členom, a má odhaľovať každodennú náročnosť života autistov začlenených v 
rodinách. Pôjde o spoločensko-vzdelávací dokument, prostredníctvom ktorého chceme 
odtabuizovať tému autizmu, podporiť objektívne vnímanie ľudí s autizmom verejnosťou 
a pochopiť videnie sveta očami samotných autistov. Prezentácia filmu má byť pre nás 
prostriedkom na komunikáciu s verejnosťou a médiami, na posilnenie vzťahov s kľúčovými 
partnermi a partnerskými organizáciami a príležitosťou ponúknuť participáciu na našich 
aktivitách novým partnerom. Film čaká na postprodukciu a finannčú podporu, o ktorú sa 
budeme uchádzať v roku 2013. 
 



Názov projektu: Diagnostika, včasná intervencia, poradenstvo s rodičmi 
donor: Národná banka Slovenska 
Trvanie projektu: jún 2011 – máj 2012 
Cieľom projektu bolo zakúpenie didaktických pomôcok pre pravidelné činnosti Autistického 
centra Andreas, ako včasná diagnostika, rehabilitácia a rôzne špecializované terapie pre 
klientov s autizmom. 
 
 

Názov projektu: Arteterapia 
donor: International Womens Club Bratislava a Klub darcov pri Komunitnej nadácii Bratislava 
Trvanie projektu: október 2011 – máj 2012 
Cieľom projektu bola podpora arteterapie v centre Andreas prostredníctvom nákupu 
pomôcok do výtvarnej a keramickej dielni. Projekt podporil pravidelnú a systematickú 
ARTEterapiu u klientov s autizmom v centre Andreas, ktorá zvyšuje koncentráciu klientov na 
činnosti, zlepšuje správanie pri všetkých aktivitách a napomáha odstraňovať poruchy 
správania.  
 
 
Názov projektu: Počítačová klubovňa 
donor: Nadačný fond Slovak Telekom 
Trvanie projektu: november 2011 – apríl 2012 
Cieľom projektu bolo zriadenie počítačovej klubovne s interaktívnou tabuľou a novými 
edukačnými programami, ktoré umožnia terapeutom a špeciálnym pedagógom v Autistickom 
centre Andreas aplikovať nové technologikcé, ale aj pedagogické metódy v praxi. Dôležitým 
aspektom bola možnosť použitia počítačových programov pri diagnostike a rediagnostike.  
 
 
Názov projektu: Dve muchy jednou ranou II. 
Donor: Fond Tatiany Rosovej pri Komunitnej Nadácii Bratislava a Nadácia Tatra Banka 
Trvanie projektu: február 2012 – december 2012 
Cieľom projektu bola podpora ochrany životného prostredia a recyklácie PET fliaš v danej 
komunite. Projektom sme sa pokúsili spojiť na prvý pohľad dve nezlučiteľné veci, a to 
starostlivosť o životné prostredie a podporu ľudí so znevýhodnením. Klienti centra Andreas v 
rámci pracovnej terapie stláčali PET fľaše. Aby mali čo stláčať, bolo nutné osloviť susedov z 
okolia, aby fľaše nezahadzovali a priniesli do centra Andreas. V komunite susedov sme 
urobili osvetu o ochrane životného prostredia a navyše sme im ponúkli dobrý pocit. 
Predkladaný zámer projektu sa z jednej strany dá interpretovať ako podpora pracovnej 
terapie u klientov s autizmom, ale z druhej strany ako zveľaďovanie životného prostredia a 
osveta k zvýšeniu recyklácie odpadu, zvlášť PET fliaš. Obe interpretácie sú kľúčovými cieľmi 
nášho projektu. 
 
 

Názov projektu: Muzikoterapia v Autistickom centre Andreas 
Donor: Bratislava - Staré mesto  
Trvanie projektu: november 2012 – december 2012 
Hlavným cieľom projektu bolo pravidelné a systematické poskytovanie muzikoterapie 
klientom centra Andreas, ako i ostatným deťom a mladým ľuďom s poruchou autistického 
spektra v rámci Bratislavy – Staré mesto. Vďaka projektu sme zakúpili kláves a stojan na 
kláves, ktoré budú slúžiť klientom aj v ďaľších rokoch. 
 
 

Názov projektu: Včasná starostlivosť pre rodiny s deťmi s PAS 
Donor: Nadácia Orange a Orange Foundation 
Trvanie projektu: apríl 2012 – jún 2013 
Cieľom projektu je zmierňovanie negatívnych dôsledkov detského vývinového postihnutia na 
vývin dieťaťa a na jeho rodinu, zvyšovanie vývinovej úrovne dieťaťa a poskytovanie rodine a 
dieťaťu podmienky k integrácii. Včasná starostlivosť vychádza z individuálnych potrieb rodiny 
s autistickým členom. Starostlivosť bude poskytovaná rodinám, ktoré sa starajú o jedno 
alebo viac detí s PAS alebo s dôvodným podozrením na túto poruchu, do veku 7 rokov alebo 
do nástupu na povinnú školskú dochádzku. 



 

Názov projektu: Pestrotiene a netopierci 
Donor: Hodina deťon pri Nadácii deti Slovenska 
Trvanie projektu: júl 2012 – jún 2013 
Hlavným cieľom projektu je prevencia vyčleňovania detí s autizmom v bežnej škole a 
budovanie bezpečného prostredia medzi spolužiakmi. Aktivitami budeme podporovať rešpekt 
k rôznorodosti a znižovanie predsudkov. Do projektu zapojíme nielen deti a mladých ľudí s 
AS, ale najmä ich spolužiakov, rodičov a pedagogických pracovníkov, ktorí prichádzajú do 
kontaktu so žiakmi s vysokofunkčným autizmom a Aspergerovým syndrómom. Komunite 
školákov chceme svet autizmu sprístupniť prostredníctvom filmových projekcií a diskusií. 
Rodičom detí s AS vytvoríme priestor pre skupinové stretnutia a pedagogickým pracovníkom 
metodické zázemie a odbornú pomoc. 
 
 
Názov projektu: Diagnostika, včasná intervencia, poradenstvo s rodičmi 
donor: Slovenská elektrizačná presnosová sústava 
Trvanie projektu: november 2012 – jún 2013 
Predmetom projektu je poskytnutie finančného daru na didaktické pomôcky, materiál na 
ručné práce, hudobné nástroje, režijné náklady, zabezpečenie arteterapie, muzikoterapie, 
kanisterapie a rehabilitácie. 
 
 
 
Názov projektu: Autism Competence Exchange 
donor: Program cezhraničnej spolupráce SLOVENSKÁ REPUBLIKA - RAKÚSKO 2007 - 
2013 
Trvanie projektu: marec 2012 – december 2014 
Predmetom viacročného medzinárodného projektu je vytvorenie a realizácia akreditovaného 
špecializovaného kurzu v ABA terapii ako pilotného projektu pre odborníkov vo Viedni, v 
bratislavskom a trnavskom kraji. Druhým cieľom projektu je vyrovnanie štandardu vedomostí 
v Bratislave a Trnave prostredníctvom prenosu vedomostí a praktických zručností od 
etablovaných odborníkov a rozšírenie odborných kompetencií v diagnostike, poradenstve a v 
špecializovaných terapiách.  
 
 

Aktivity a činnosti, ktoré pokračujú 
 
Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb  
V máji 2009 sa Autistické centrum Andreas® n.o. stalo riadnym členom Asociácie 
poskytovateľov sociálnych služieb na pôde MPSVaR. Cieľom asociácie je ovplyvňovať 
budúcnosť autistickej populácie na Slovensku a spolupracovať s danými príslušnými rezortmi 
a zákonodarcami. V roku 2012 sme sa pravidelne stretávali na platforme APSS a diskutovali 
o aktuálnych problémoch. 
 
 
Arteterapia 
Aj v roku 2012 pokračovala arteterapia pre klientov z interného, ako i externého prostredia. 
Naďalej spolupracujeme s arteterapeutkami Jankou Detvajovou a Evou Roháľovou v oblasti 
výroby keramiky, ako aj s Katarínou Podluckou a Annou Vojtekovou v oblasti iných 
výtvarných techník – maľba na hodváb, na tričká, práca s papierom a pod. Výrobky z našich 
dielní ponúkame na predaj v rámci sezónnych bratislavských trhov a rôznych podujatí 
neziskoviek a firiem. Arteterapiu poskytujeme približne pre 20 klientov. 
 
 
Muzikoterapia 
V roku 2010 sme začali v centre Andreas realizovať muzikoterapiu pre klientov z interného, 
ako i externého prostredia. Muzikoterapia sa teší veľkej obľube. V terapii sa s klientmi 
pracuje s rôznymi nástrojmi. Niektorí klienti dokážu spolupracovať aj s inými klientmi 
súčasne, ale väčšina klientov je odkázaná na individuálny prístup. S klientmi sme začali 



najprv s bubnovaním. Bubny prinášajú klientom potešenie a radosť, preberajú z letargie, 
nabíjajú a transformujú. Iným klientom vyhovujú skôr klávesy, gitara a zvončeky. 
Muzikoterapiu realizujú Barbora Antalicová, Marek Gregorovič a Marcel Vén približne pre 10 
klientov. 
 
 
Snoezelen terapia 
Ľudia s autizmom pri vnímaní a poznávaní svojho okolia sú hypersenzitívni, nedokážu 
množstvo prichádzajúcich zmyslových podnetov selektovať a vhodne spracovávať. Z 
hľadiska zmyslového vnímania dochádza k tzv. „presýteniu“ zmyslov. Dôsledkom može byť 
únik autistu do svojho sveta (vypnutie príjmu) alebo reakcia nežiaducim správaním – 
agresiou voči okoliu, voči sebe, krikom a pod. Obzvlášť kritické je obdobie puberty, kedy 
stres a narastajúca frustrácia z neschopnosti komunikovať vyvolávajú závažnejšie formy 
problémového správania. Medikamentózna liečba nelieči príčinu, ale iba tlmí tieto prejavy a 
prináša so sebou množstvo vedľajších účinkov. Jednou z mála účinných metód na zvládanie 
týchto stavov je Snoezelen (z holandských slov – čuchať a driemať). Ide o multistimulačnú 
metódu, ktorá produkuje pocit pohody - spôsobuje uvoľnenie, privádza k relaxácii, ale na 
strane druhej aktivuje - prebúdza záujem, riadi a usmerňuje podnety, odbúrava strach, 
podporuje nadväzovanie sociálnych vzťahov a komunikáciu. Snoezelen terapiu poskytujeme 
od začiatku roka 2009. Snozelen terapia v našom centre sa stáva veľmi žiadanou a to hlavne 
vďaka odborníkom, ako i modernému technickému vybaveniu. Terapiu poskytujeme približne 
20 klientom. V roku 2012 snoezelen terapiu poskytovali študentky liečebnej pedagogiky pod 
supervíziou profesionálneho odborníka 
 
 
Komunitné aktivity 
V júni 2012 sme už po tretíkrát usporiadali „Záhradnú slávnosť“, na ktorej sa stretli ľudia 
z nášho centra, rodičia našich detí s obyvateľmi štvrte, v ktorej sa naše centrum nachádza. 
Cieľom bolo nadviazanie bližších kontaktov v rámci komunity. Susedom sme predstavujeme 
činnosť centra a výsledky aktivít našich klientov, medzi iným aj výrobky, ktoré si môžu 
zakúpiť. Súčasťou akcie bol aj prieskum v podobe dotazníka, ktorý skúmal možnosti a formy 
možnej spolupráce. Z tohto neformálneho podujatia postupne budujeme tradíciu. 
 
 
Vzdelávanie 
V roku 2012 sme v našom centre zorganizovali viacero seminárov a školení, pre rôzne 
cieľové skupiny: 
 
 

 26.1.2012 - prednáška o mediácii v rodinnom prostredí a prostredí subjektov 
sociálnoprávnej ochrany na Slovensku pre rodičov detí s autizmom a prezentácia 
samotného centra Andreas pre zamestnancov UPSVaR. 
 

 16.2.2012 - prednáška o zákone 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na 
kompenzá-ciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (výklad zákona, legislatívne zmeny, posudzovanie ŤZP, 
predĺžená materská dovolenka...) a Legisla-tíva ako forma podpory integrácie ľudí 
s autizmom do spoločnosti (lekárska posudková činnosť, formy pomoci rodinám s 
dieťaťom trpiacim autizmom a dospelému trpiacemu autizmom, formy 
kompenzácie...) pre rodičov detí s autizmom a zamestnancov centra Andreas. 

 
 30.1.2012 - odborný seminár „Žiak s Aspergerovým syndrómom v škole“ 

s cieľom oboznámiť učiteľov, špeciálnych pedagógov, psychológov a ďalších 
odborných zamestnancov školy s prejavmi a vzdelávacími potrebami žiakov 
s Aspergerovým syndrómom, prípadne vysokofunkčným autizmom, a poskytnúť im 
informácie, ktoré povedú k úspešnej integrácii týchto žiakov na škole. 
 

 10.9.2012 - školenie pre zamestancov centra Andreas Interaktívna tabuľa 
v procese vzdelávania detí a mladých ľudí s autizmom. 



 
 30.10.2012 - workshop pre rodičov Tvorba úloh pre deti s autizmom - štruktúra 

a vizuálne usporiadanie priestoru, času a postupu, cieľom ktorého je teoreticky a 
prakticky oboznámiť rodičov ako vytvoriť doma pre svoje dieťa s autizmom rôzne typy 
úloh na precvičovanie konkrétnych zručností každodenného života. 

 
 12.11.2012 - odborný seminár pre pedagógov, vychovávateľov, ale aj rodičov "Dieťa 

s Aspergerovým syndrómom a vysokofunkčným autizmom v materskej 
škôlke". 
 

 13.11.2012 - workshop pre rodičov Tvorba úloh pre deti s autizmom - štruktúra 
a vizuálne usporiadanie priestoru, času a postupu. 

 
 19.11.2012 - odborný seminár pre pedagógov, vychovávateľov, ale aj rodičov "Dieťa 

s Aspergerovým syndrómom a vysokofunkčným autizmom v materskej 
škôlke". 
 

 27.11.2012 - workshop pre rodičov Tvorba úloh pre deti s autizmom - štruktúra a 
vizuálne usporiadanie priestoru, času a postupu. 
 

 3.12.2012 - odborný seminár pre pedagógov, vychovávateľov, ale aj rodičov "Dieťa s 
Aspergerovým syndrómom a vysokofunkčným autizmom v materskej škôlke". 
 

 10.12.2012 - odborný seminár pre psychológov a sociálnych poradcov a terapeutov 
„Vývinová diagnostika PEP-R a edukačno-hodnotiaci profil“. 

 
 11.12.2012 - workshop pre rodičov Tvorba úloh pre deti s autizmom - štruktúra a 

vizuálne usporiadanie priestoru, času a postupu. 
 
V seminároch plánujeme pokračovať aj v roku 2013. 
 
 
 
Naši zamestnanci sa počas roka 20912 zúčastnili rôznych odborných seminárov 
a konferencií doma aj v zahraničí: 
 

 05/2012  Lenoris, Trnava: seminár „Aspergerov syndróm“ 
 

 06/2012  Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského Bratislava : 
„Poradenstvo a psychoterapia detí a dospievajúcich“ 
 

 07/2012 Orange Foundation – medzinárodná konferencia na tému „Autizmus a nové 
inteligentné technológie“, Španielsko 

 

 16.–17.10.2012 Apla Praha – kurz „Diagnostika detí s PAS“ 
 

 10-11/2012 Drahuškovo – „Vzdelávací kurz pre inštruktora sociálnej rehabilitácie pre 
klientov s autizmom“ 

 
 

 
 
 

http://www.andreas.sk/files/seminarpreMS.pdf
http://www.andreas.sk/files/seminarpreMS.pdf
http://www.andreas.sk/files/seminarpreMS.pdf
http://www.andreas.sk/files/seminarpreMS.pdf
http://www.andreas.sk/files/seminarpreMS.pdf
http://www.andreas.sk/files/seminarpreMS.pdf
http://www.andreas.sk/files/seminarpreMS.pdf
http://www.andreas.sk/files/seminarpreMS.pdf
http://www.andreas.sk/files/seminarpreMS.pdf
http://www.andreas.sk/files/seminarpreMS.pdf
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Strana aktiv
c.r. BeZn6 (dtovn6 obdobie

Bezprostredne
predchAdzaj0ce
0itovn6 obdobie

Brutto Korekcia Netto Netto

a b 1 2 3 4

A. NEOBEZNY mn.lerOX SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021 00'l 830196,25 260352,05 569844,20 604519,14

1. Dlhodobi nehmotnf majetok r. 003 aZ r. 008 002

Nehmotn6 rnlsledky z uivojovej a obdobnej dinnosti
012-(072+091AU) 003

Softv6r 013 - (073+091AU) 004

Ocenitel'n6 pr6va 014 - (074 + 091AU) 005

Ostatn! dlhodobf nehmotn! majetok (018+ 019)-(078 + 079 +
091 AU) 006

Obstaraniedlhodobeho nehmotn6ho majetku (041-093) 007

Poskytnut6 preddavky na dlhodobi nehmotni majetok (05't-
0954U) 008

2. Dlhodobi hmotnf majetok r: 010 aZ r. 020 009 830196,25 260352,05 569844,20 60451 9,1 4

Pozemky (031) 010 110416,25 X 110416,25 110416,25

Umeleck6 diela a zbierky (032) 0'11 x

Stavby 021 - (o8t - 092AU) 012 7061 15,38 247698,56 458416,82 492930,96

Samostatn6 hnutel'n6 veci a sribory hnutel'nfch veci
022-(082+092AU) 013 13664,62 12653,49 1011,13 1 171,93

Dopravnd prostriedky 023 - (083 + 092AU) 014

Pestovatel'skd celky trvalfch porastov 025 - (085 + 092AU) 015

Z5kladne stddo a t'aZn6 zvierat6 026 - (086 + 092AU) 016

)robn! dlhodob! hmotn! majetok 028 - (088 + 092AU) 017

Sstatn! dlhodobf hmotny majetok 029 - (089 +092AU) 018

f,bstaranie dlhodob6ho hmotn6ho majetku (042 - 094) 019

Poskytnut6 preddavky na dlhodobf hmotn! majetok (052 -
os5Au) 020

3. Dlhodobifinan6ni majetok r.O22a2r.O2B 02'l

Podielov6 cenn6 papiere a podiely v obchodnich spoloOnostiach
v ovl5danej osobe (061- 096 AU)

022

Podielove cenn6 papiere a podiely v obchodnych spoloCnostiach
s podstatn!'m vplyvom (062 - 096 AU) 023

Dlhov6 cenn6 papiere dr2an6 do splatnosti (065 - 096 AU) 024

P62i6ky podnikom v skupine a ostatn6 p6Zieky (066 + 067) - 096
AU 025

Ostatn! dlhodobf finan6n! majetok (069 - 096 AU) 026

Obstaranie dlhodobeho finanen6ho majetku (043 - 096 AU) 027

Poskytnute preddavky na dlhodobli finandn! majetok (053 - 096
AU) 028
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Strana aktiv c,r.
BeZn6 tiitovn6 obdobie

Bezprostredne
predch6dzajrice
ridtovn6 obdobie

Brutto Korekcia Netto Netto
a b 1 2 3 4

B. oBEzNY MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042+ t.051 029 46194,78 46194,78 85384,83
1. Zrisoby r. 031 ai r. 036 030 7292,43

Materi6l (12 + 119) - 191 031

Nedokon0en6 viroba a polotovary vlastnej vyroby (121+124-
(1 92+1 931 032

Virobky (23 - 1s4) 033

Zvierata (24 _ 1gS) 034

Tovar (j32 + 139) - 196 035 7292,43
Poskytnute prevaO
AU) 036

2. Dlhodob6 pohl'adrivky r. 038 aZ r. 041 037 8204,57 8204.57 1 51 09,1 4

Pohl'addvky z obchodn6ho styku (31 1 AU a2 314 AU) - 391 AU 038 650,00 650,00

Cstatn6 pohl'ad6vky (3i5 AU - 391AU) 039
rohl'ad6vky vodi 0dastnikom zdruZeni (35SAU - 391AU) 040
lne pohl'ad6vky ( 33s AU + 373 au + 3/sau;37BAF-
3914U o41 7554,57 7554,57 15109,14

3. Kritkodob6 pohlhdivky r.043 ai r.050 042 9450,00 9450,00 8568,05
Pohl'ad6vky z obchodn6ho styku (311AU a2314 AA) _ 391AU 043 1932.50
Ostatne poht'ad6vky (315 AU _ 391 AU) 044 2117,00
Zriitovanie so Soci6lnou poist'ovriou a zdravotnlmi poist'ovriami
(336 ) 045 x

Dariov6 poht'ad6vky e41 a2345) 046 X

Pohl'ad6vky z dOvodu finandnlch vztahov k St6tnemu rozpodtu a
rozpo6tom 0zemnej samospr6vy (346+ 349; 047 94s0,00 X 9450,00 3768,55

Pohl'addvky vodi 0dastnikom zdruZen[ (358 AU - 391AU) 048

Spojovaci 0eet pri zdruZeni (396 - 391AU) 049

ln6 poht'addvky (335AU + 37340 + 375AU + 37840)- 391AU 050 750,00
4. Finan6n6 tidty r. 0S2 aZ r. 056 051 28540,21 28540,21 54415,21

Pokladnica e11 + 2131 052 835,41 x 835,41 1894,99
Bankove ri6ty eZ1 A0 + 261) 053 27704,80 X 27704,80 52520.22
3ankov6 0dty s dobou viazanosti dlhSou akojeden rok (221 AO) 054 X

(atkodoby finandn! majetok (ZS1+ 253 * ZSSI ZSAT7fl'
291AU 055

Obstaranie krdtkodob6ho finandn6ho majetku (259 - 291AU) 056

c. easovE RozLiSENtE spolu ,. olal r. oF 057 617,21 617,21 687,74
1. N6klady bud0cich obdobi (3g1) 058 617,21 617,21 677,74

rrrymy bud0cich obdobi (3gS) 059 10,00
MAJETOK SpoLU r.001 + r.029 + r. Osz 060 877008,24 260352,05 61 6656,1 9 690591,71
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Strana pasiv c.r.

BeZn6 06tovn6
obdobie

Bezprostredne
predchidzajtce f dtovn6

nhdnhia
a b 5 b

A. VLAS I NE ZUT{OJE KFIYTIA MAJETKU SPOLU
r. 062+ r. 068 + r.072 + r.073 061 277286,22 278223,08

1. lmanie a peiaZn6 fondy r. 063 aZ r. 067 062 181 1 96,43 1 81 196,43
Zakladn6 imanie (411) 063 1 81 1 96,43 181196,43
Peria2n6 fondy tvoren6 podl'a osobitn6ho predpisu (412) 064
=ond reprodukcie (413) 065
Jceriovacie rozdiely z precenenia majetku a zAvdzkov (414) ubb

Oceriovacie rozdiely z precenenia kapit6lov.ich 06astin (415) 067
2. Fondytvoren6 zo zisku r.069 aZr.071 068 90866,64 90866,64

i,ezervnf fond (421) 069
Fondy tuoren6 zo zisku (423) 070
Ostatn6 fondy (427) 071 90866,64 90866,64

3. Nevysporiadanf vfsledok hospoddren ia m i nulfch rokov
k; -428) 072 6160,01 7920,56

4. Visledok hospodirenia za 06tovn6 obdobie r. 060 - {r. 062 + r.
068 + r. 072 + r.074 + r. 1 01 )

073 -936,86 -1760,55

B.CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097 074 333663,99 367570,99
1. Rezervy r.076 ai r.078 075 4899,25 3768,64

Rezervy zdkonn6 (451AU) 076
Ostatnd rezervy (459AU) 077

Kr6tkodobe rezervy (323 + 451AU + 459AU) 078 4899,25 3768,64
2. Dlhodob6 zAvdzky r.080 aZ r.086 079 1191,95 1278,67

Ztwdzky zo soci6lneho fondu (472) 080 1191,95 1278.67
/ydane dlhopisy (473) 081

ZAvdzky z ndjmu (474 AU) 082
Dlhodobe prijat6 preddavky (475) 083
Dlhodob6 nevyfakturovane dod6vky (476) 084
Dlhodobe zmenky na (hradu (47A) 085
Sstatn6 dlhodob6 zttvdzky (373 AU + 479 AU) 086

3. Krdtkodob6 zlvdzky r. 088 ai r. 096 087 114.28 4029,35
ZAvdzky z obchodn6ho styku (321 aZ 326) okrem 323 088 114,28 4029,35
Ziliizky vodi zamestnancom (331+ 3331 089
Z(dtovanie so Soci6lnou poist'ovriou a zdravotnymi poistbvnami
:336) 090

Daiov6 z1vdzky (341 a2345) 09'l
ZAvdzky z d6vodu finaninlch vzt'ahov k St6tnemu rozpoitu a
rozpoOtom 0zemnej samosprdvy (346+348) 092

LavazKy z upisanych nesplatenlch cennych papierov a vkladov
i367)

093

Ziliizky vodi 0dastnikom zdru2eni (368) 094
Spojovaci 0cet pri zdruleni (396) 095
ostatn6 z1vdzky (379 + 373 Ao + 474 AU + 479 AU) 096

4. Bankov6 rr'.ipomoci a p6Zi6ky r. 098 aZ r. 100 097 327687.07 358494,33
Dlhodob6 bankov6 0very (461AU) 098 327603,07 358494.33
Be2n6 bankov6 0very (231+232 + 461AU) noo

Prijate kr6tkodob6 finandn6 vfpomoci (241+ 249) 100 84,00
c. cAsovE RozLisENlE SPOLU r. 102 a r. {03 101 5705,98 44797.64
1 Vlidavky bud0clch obdobi (383) 102

Vfnosy bud0cich obdobi (384) 103 5705,98 44797.64
VLASTNE ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPoLU r.061+ r.074 + r.1ol 104 61 6656,1 9 690591,71
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Cislo
riitu N6klady 6isto

riadku

Cinnosf Bezprostredne
predchAdzajtce
0itovn6 obdobie

Hlavni
nezdaiovan5

Zdaiovan6 Spolu

a b c 1 2 3 4
501 Spotreba materi6lu 01 16873,39 16873,39 7391,84
502 Spotreba energie 02 9264,93 9264,93 10991,94
504 Predany tovar 03 11632,29 11632,29

511 Opravy a udrZiavanle 04 2982,98 2982,98 2549,30
512 Cestovn6 05 1609,63 1609,63 260,42
513 Naklady na reprezent6ciu 06 960,90 960,90 568,44
518 Sstatn6 sluZby 07 50331,28 50331,28 32480,31
521 Mzdov6 n6klady 08 40149,03 9627,10 49776.13 40858,64

524
Zakonne socielne poistenie a zdravotn6
poistenie 09 1 1 31 4,80 504,50 1 1819,30 8432,13

525 Ostatn6 soci6lne poistenie 10

527 Z6konn6 soci6lne n6klady 11 1646,83 1646,83 1429,92
528 Ostatn6 soci6lne n6klady 12

531 Dari z motorornj'ch vozidiel 13

532 Dari z nehnutel'nosti 't4 76,79 76,79 76,79
538 Ostatn6 dane a poplatky 15 392,95 392,95 367,52
541 Zmluvn6 pokuty a pen6le 16 3,00 3,00
542 Ostatn6 pokuty a pen6le 17

543 Odpisanie pohl'ad6vky 18

544 Uroky 19 5991,26 5991,26 7622,37
545 Kuzov6 straty 20 5,53 5,53 3,26
546 Dary 21

547 f,sobitn6 ndklady 22

s48 Mank6 a Skody 23

549 n6 ostatn6 n6klady 24 3142,26 3142,26 1 185,1 1

551
Jdpisy dlhodob6ho nehmotneho majetku a
Jlhodob6ho hmotn€ho majetku 25 5770,41 30015,20 35785,61 36307,67

552
Zostatkov6 cena predan6ho dlhodob6ho
nehmotn6ho majetku a dlhodob6ho
hmotn6ho maietku

26

553 Predan6 cenn6 papiere 27

554 Predan! materi6l 28

555 N6klady na kr6tkodob! finandnf majetok 29

556 Tvorba fondov 30

cE1 N6klady na precenenie cennlch papierov 3'l

558 Tvorba a z06tovanie opravnfch polo2iek 5Z

561
Poskytnut6 prispevky organizadnlm
zlo2k6m 33

562
Poskytnut6 prispevky infm fdtovnfm
iednotk6m 34 6200,00 6200,00 550,00

563 Poskytnute prispevky fyzickfm osob6m 35

565
Poskytnut6 prlspevky z podielu zaplatenej
dane 36

567 Poskytnut6 prfspevky z verejnej zbierky 37

Uetovi trieda 5 spolu r.01 aZ r.37 38 168348,26 40146,80 208495,06 1 51075,66
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Cislo
ti6tu Vfnosy 0isto

riadku

e innosf Bezprostredne
predch6dzajice
riltovn6 obdobie

Hlavn6
nezdafiovan6

Zdafiovani Spolu

a b c 1 2 3 4
601 Trlby za vlastn6 r,nirobky 39

602 fr2by z predaja sluZieb 40 20864,35 40146,80 61011,'t5 36561,99
604 fiby za predani tovar 41 1688,05 1688,05 3186,20
611 Zmena stavu z6sob nedokondenej r4froby 42

612 Zmena stavu zdsob polotovarov 43

613 Zmena stavu z6sob u,irobkov 44

614 Zmena stavu z5sob zvieral 45

621 Aktiv6cia materi6lu a tovaru 46

622 {ktiv6cia vnft roorganizadnf ch slu2ieb 47

623 \ktiv6cia dlhodob6ho nehmotn6ho majetku 48

624 \ktiv6cia dlhodob6ho hmotn6ho majetku 49

641 Zmluvn6 pokuty a pen6le 50

642 fstatn6 pokug a pen6le 51

643 )latby za odpisan6 pohl'ad6vky 52

644 Uroky 53 3,28 3,28 8,17
645 Kuzov6 zisky 54 1,89 1,89
646 Prijat6 dary 55
647 Csobitn6 rnj'nosy 56

648 Z6konn6 poplatky 57

649 n6 ostatn6 rnj'nosy 58 328,79 328,79 85,21

651
Trlby z predaja dlhodob6ho nehmotn6ho
maletku a dlhodob6ho hmotn6ho maietku 59

652 /inosy z dlhodob6ho finandn6ho majetku 60

653
Tr2by z predaja cennich papierov a
podielov 61

654 TrZby z predaja materi6lu 62

65s
Vinosy z kr6tkodob6ho finandn6ho
maletku 63

656 Vyinosy z pouZitia fondu 64
657 Vlnosy z precenenia cennfch papierov 65

658 Vlnosy z n6jmu majetku 66

661 Prijat6 prispevky od organizainlich zloiriek 67

662 Prijat6 prispevky od inlch organiz6cii 68 45110,92 45110,92 24736,63
663 Prijat6 prispevky od fyzicklch os6b 69 8333,00 8333,00 9005,00
664 Prijat6 dlensk6 prispevky 70

66s Prispevky z podielu zaplatenej dane 71 41677,04 41677,04 36383,76
667 Prijat6 prispevky z verejnfch zbierok 72 1589,19 1589,19 753,88
691 )ot6cie 73 47814,89 47814,89 38595,72

ulCtov6trieda6spolu r.39a2r.73 74 167411,40 40146,80 207558.20 149316,56
Vfsledok hospodirenia pred zdanenim

r.74-r.38 75 -936,86 0,00 -936,86 -1 759,1 0

591 )ai z prljmov 76 1,45
595 )odatodn6 odvody dane z prijmov 77

Vfsledok hospod6renia po zdanenl
(r. 75 - (r. 76 + t.77ll (+l-l 78 -936,86 0,00 -936,86 -1760,55



4. Spr6va auditora

SPRAVA N EZAVISLE HO AU DiTORA

pre spolodnost' Autistick6 centrum Andreas, n.o.

Uskutodnili sme audit priloZenej irdtovnej zdvierky spolodnosti Autistick6 centrum Andreas, n.0., ktor6 obsahuje

sfivahu k 31.decembru2012, vfkaz ziskov astr6t za rok kondiaci ktomuto d6tumu, apozn6rnky, ktore obsahuj0

prehl'ad vyznamnych 0dtovnfch zdsad a irdtovnich metod a d'alSie vysvetluj0ce informAcie.

Zodpovednosf Statutdrneho orghnu za itttovnI z1vierku

Statutarny org6n je zodpovednf za zostavenie tejto 0dtovnej z6vierky, ktor6 poskytuje pravdivy a vernf obraz

vsirlade so z6konom o 0dtovnictve d.43112002Z.z.uzneni neskor5ich predpisov (dalej len ,,z6kon o ridtovnictve")

a za intern6 kontroly, ktore Statutirny org6n povaZuje za potrebn6 pre zostavenie ridtovnej z6vierky, ktor6

neobsahuje vfznamn6 nespr6vnosti, di uZ v ddsledku podvodu alebo chyby.

Zodpovednos{ auditora

Na5ou zodpovednostou je vyjadrit stanovisko k tejto irdtovnej zAvierke na z6klade n65ho auditu. Audit sme vykonali

v stlade s medzin6rodnymi auditorskfmi Standardami. Podla tlchto Standardov mAme dodrZiavaf etick6 poZiadavky,

napl6novat a vykonat audit tak, aby sme ziskali primeran6 uistenie, Ze 0dtovn6 zivierka neobsahuje vlznamn6

nespr6vnosti.

Sucastou auditu je uskutodnenie postupov na ziskanie auditorskfch ddkazov o sum6ch a 0dajoch vyk6zanich

v 0dtovnej zdvierke. Zvolen6 postupy zivisia od 0sudku auditora, vr6tane pos0denia rizik vyznamnej nesprAvnosti

v irctovnej z6vierke, di uZ v dOsledku podvodu alebo chyby. Pri posudzovanl tohto rizika auditor berie do ivahy

intem6 kontroly relevantn6 na zostavenie ridtovnej z6vierky v tdtovnej jednotke, ktor6 poskytuje postupy vhodn6 za

dan;ich okolnosti, nie v5ak na udely vyjadrenia stanoviska k 0dinnosti internfch kontrol rlldtovnejjednotky. Audit dalej

zahifia vyhodnotenie vhodnosti pouZitfch 0dtovnfch z6sad a 0ctovnlch metod ako aj primeranosti 0dtovnlch

odhadov, ktor6 urobil Statut6rny org6n, ako aj vyhodnotenie celkovej prezent6cie 0dtovnej z6vierky.

Sme presveddeni, Ze auditorsk6 d6kazy, ktor6 sme ziskali, poskytujri dostatodnf a vhodny zAklad pre na5e

auditorsk6 stanovisko.

Sfanowsko

Podta n65ho stanoviska, [dtovnA z6vierka poskytuje vo vSetkfch vfznamnych s0vislostiach pravdivf a verny obraz

finandnej situ6cie spolodnosti Autistick6 centrum Andreas, n.o. k 3l.decembru 2012 a vfsledku jej hospoddrenia za

rok konciaci k uveden6mu d6tumu v s0lade so z5konom o fdtovnictve.

Bratislava, 9. maj 2013

AUDIT COMP ANY SLOVAK/A, s. r. o.

Samorinska 32, 821 06 Bratislava

Zitpis v OR OS Bratislava l,

Oddiel: Sro, Vlobka e.: 10364/8

Licencia i. 170

,,.lutirr,rula =-,.
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zodpovedny auditor

Licencia auditora i. 970



5.  Príjmy a výdavky 
 

 Príjmy za rok 2012 boli celkovo v sume 207 555 € 

 Výdavky  za rok 2012  boli celkovo v sume 208 495 € 
 

 
Členenie príjmov je uvedené v samostatnej kapitole č. 6. Prehľad príjmov. 
 

 Konečný zostatok v pokladni bol 835 € 

 Konečný zostatok na účtoch  bol  27 705 € 

 Konečný zostatok spolu 28 540 € 
 
 
Členenie výdavkov: 
  

  spotreba materiálu 16 873 € 
opravy a udržiavanie  2 983 € 
cestovné 1 610 € 
spotreba energie 8 921 € 
služby  50 342 € 
mzdové náklady  63 242 € 
odpisy 35 786 €  
dane a poplatky  9 142 € 
ostatné náklady 19 596 € 
výdavky celkom 208 495 € 

 
Všetky výdaje boli vynaložené v súvislosti so zaregistrovanými službami. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6.  Prehľad príjmov 
 

 

PREHĽAD 

o daroch, príspevkoch a príjmoch za rok 2012 

 

Názov: Autistické centrum Andreaa, n.o., Galandova 7, 811 06 Bratislava  

 
P.
č. 

Zdroj Dar Príspevok Príjem Pozn. 

1. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10 
 
11
12
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23
24 
25 

Úroky 
Prijaté dary – Nadácia Orange 
Komunitná nadácia Bratislava 
Colliers International 
Transpetrol 
Nadácia Espérance 
Holcim  
NBS 
Internation Womens Club of 
Bratislava 
Nakládalová Kateřina 
Mészárosová Magdaléna 
Ján Fígeľ 
Anonymný darca 
Príspevky z verejných zbierok  
Príspevky z podielu zaplatenej dane 
VÚC 
Nadácia Pontis – IN-AUT 
Nadácia Pontis – Naša Bratislava 
Nadácia Intenda  
Nadácia pre deti Slovenska 
Fondation Orange 
Nadácia Tatra Banka 
Audiovizuálny fond 
Tržby z predaja služieb  
Tržby z predaja tovaru 

 
 21 426,67 
      600,00 
      100,00 
   3 000,00 
   5 000,00 
   7 554,57 
      266,86 
      630,71 
    
   5 000,00 
   2 000,00 
      300,00 
   7 562,11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
   1 589,19 
 41 677,04 
 24 895,44 
      200,00 
   2 008,55 
   2 488,03 
   6 000,00 
   5 530,00 
   1 000,00 
   5 692,87 

  333,68 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
61 011,15 
  1 688,05 

 
 
 

 
 
Spolu 
 

 
  53 440,92 
 

 
  91 081,12 
 

 
 63 032,88 
 

 

 
 
 

7.  Stav pohybu majetku a záväzkov 
 

Na stave majetku nedošlo počas roka 2012 k žiadnym zásadným zmenám, z majetku nebol 
žiaden vyradený. Nezisková organizácia je aj naďalej majiteľom objektu so záhradou na 
Galandovej 7, nadobudnutého kúpnou zmluvou z roku 2003 a zrekonštruovaného počas 
rokov 2004 – 2006. Zmeny účtovné sú uvedené v pripojených účtovných výkazoch.  
 

 



8.  Zmeny a nové zloženie v orgánoch neziskovej organizácie 
 
 

Naša organizácia zaznamenala počas roka 2012 zmenu v zložení správnej rady. Funkcie 
v nej sa vzdala p. PaedDr. Andrea Šedibová a na jej miesto bol zvolený Ing. Rastislav 
Nakládal.   
 
 

Správna rada 
  
Ing. Jana Pšenáková - predsedkyňa Správnej rady 
Pavol Klučka  
Ing. Roman Mészáros 
MUDr. Jozef Šóth, CSc. 
Ing. Rastislav Nakládal 
 
 

Dozorná rada  
 

Františka Ďurkovská  
Eva Trnačevičová  
Vanesa Vojtíšková  

 
 

Členovia Správnej rady a Dozornej rady neziskovej organizácie Andreas® n.o. vykonávajú 
svoju funkciu bez nároku na odmenu. 
 
 
 

9.  Ďalšie údaje určené správnou radou 

 
Správna rada neurčila žiadne ďalšie údaje na zverejnenie vo výročnej správe. 
 
 
 

10. Vyjadrenie revízora 
 
 

Naša nezisková organizácia nemá revízora. 
 
 
 
 
V Bratislave, 26.6.2013                                       
 
                                                                       
 

                                                                         Ing. Kateřina Nakládalová 
                                                                                          riaditeľka  
 

 

 

Autistické centrum Andreas
®
 n.o., Galandova 7, 811 06 Bratislava I.; T/F: +421 2 544 10 907 

M: +421 905 746 280; eMail: andreas@andreas.sk; web: www.andreas.sk 

Právna forma: nezisková organizácia; IČO: 31 821 677; DIČ: 202 170 2683 
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