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„Tak ako chceme, aby sa ľudia správali k nám, tak sa i my vo všetkom správajme k nim.”

Vážení priatelia, 

Veľmi si ceníme, že držíte v rukách výročnú správa DSS Andreas n.o. za rok 2010 a sme 
radi, že sa tak môžete dozvedieť, čo je naším poslaním a aké služby poskytujeme. 
Želáme si, aby bola pre Vás zaujímavým čítaním, napriek tomu, že obsahuje aj 
čitateľsky málo atraktívne údaje o  činnosti, hospodárení a  aktivitách. Za strohými 
údajmi sa skrýva množstvo každodenných problémov ale i úspechov, ktoré so sebou 
prináša každý deň našej činnosti. Rok od roka je prevádzka nášho zariadenia 
náročnejšia a fakt, že sme obstáli, svedčí o pozitívnom prístupe a pracovnom nasadení 
všetkých zamestnancov, za čo im zo srdca ďakujem.

Uplynulý rok 2010 nemôžeme zhrnúť niekoľkými holými vetami. Len ten, kto sa ocitol 
v podobnej situácii a prežíva obdobné problémy môže súdiť a hodnotiť. Nezasvätený 
čitateľ si iba ťažko dokáže predstaviť náročnú prácu náš všetkých, ktorú predstavuje 
sumár čísel, akcií a stručných informácií.

Nový rok 2010 sa nezačal dobre. Z BSK dorazila správa o pridelených finančných 
prostriedkoch. Neveriacky sme pozerali na výšku sumy a nechápali sme. Neboli sme 
jediné zariadenie, ktoré sa ocitlo na hranici bytia a nebytia. Dúfali sme, že zodpovední 
už konečne pochopia, o čom je starostlivosť o osoby s postihnutím s PAS. Bohužiaľ, 
stále znova musíme vysvetľovať, že táto starostlivosť je špecifická, individuálna a 
drahá. Zatiaľ bez patričnej odozvy.

Ďakujem všetkým zamestnancom za vykonanú prácu v minulom roku a prajem 
zamestnancom i sebe, aby sme v nasledujúcom roku kvalitu našej práce naďalej 
zvyšovali tak, aby naši klienti, kvôli ktorým túto prácu všetci robíme, boli čo 
najspokojnejší a naša práca nás čo najviac uspokojovala a bola čo najzmysluplnejšia. 
Ďalej ďakujem externým spolupracovníkom za bezproblémovú spoluprácu a všetkým 
sponzorom, ktorí sa podieľajú na tom, že život našich klientov je v maximálne možnej 
miere kvalitný a pestrý.

Želám nám všetkým odhodlanie a silu v ťažkých podmienkach vydržať a nielen udržať 
najnutnejšie služby, ale aj mať možnosti na realizáciu nových nápadov.

Mgr. Hana Jajcayová
riaditeľka DSS Andreas n.o.
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SPRÁVNA RADA 

Správna rada je najvyšším orgánom DSS Andreas n.o.                        
a  rozhoduje o  jej základných otázkach. Skladá sa z minimálne 
troch členov, ktorých volí zriaďovateľ.
Magdaléna Mészárosová – predsedkyňa
Eva Trnačevičová

Vanesa Vojtíšková

DOZORNÁ RADA 

Dozorná rada je kontrolným orgánom DSS Andreas n.o. Členov 
Dozornej rady volí a odvoláva Správna rada.
Ing. Kateřina Nakládalová – predsedkyňa
MUDr. Jozef Šoth, CSc.

Ing. Jana Pšenáková

TÍM PRACOVNÍKOV 

Výkonnou riaditeľkou DSS Andreas n.o., ako aj štatutárnou 
zástupkyňou, je Mgr. Hana Jajcayová, ktorá má viac ako 
20-ročné skúsenosti v  riadiacich funkciách v zariadeniach 
sociálnych služieb. Je členkou Zhromaždenia zástupcov 
organizácií zastupujúcich záujmy osôb so zdravotným 
postihnutím pri Rade vlády SR pre osoby so zdravotným 
postihnutím a DSS Andreas n.o. zastupuje v APSS v  SR 
(Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb), v sekcii osôb so 
zdravotným postihnutím.

Michaľ Gurguľ, Marek Gregorovič a  Andrea Žiačiková sú 
zamestnaní v DSS Andreas n.o. na trvalý pracovný pomer ako 
vychovávatelia a poskytujú potrebnú starostlivosť klientom na 
dennom a týždennom pobyte.

V roku 2010 pracovali v DSS Andreas n.o. na dohodu o vykonaní 
práce, dohodu o  pracovnej činnosti alebo na dohodu o 
brigádnickej práci študentov aj ďalší odborníci v problematike 
autizmu, ako i študenti liečebnej pedagogiky, sociálnej práce a 
psychológie, ktorí zabezpečovali denný a  nočný program 
klientov. 

Peter Báčik – prevádzkový pracovník-údržba PC
Jana Detvajová – arteterapeutka
Mgr. Miroslava Dobrotová – sociálna pracovníčka
Mgr. Eva Dominiková – sociálna pracovníčka
Mgr. Lucia Gallová – sociálna pracovníčka
Mgr. Zuzana Gécziová – špeciálna pedagogička
Miroslava Gelatová – nočná vychovávateľka
Andrea Gregorovičová – nočná vychovávateľka
Katarína Ivančíková – arteterapeutka 
Michala Jajcayová – administrátorka
Eva Karácsonyová – vychovávateľka
Milan Karvaš – vychovávateľ
Eliška Kucejová – prevádzková pracovníčka-upratovnie
Mgr. Eva Mižáková – sociálna pracovníčka
Petronela Mlynáriková – prevádzková pracovníčka 
– výdaj stravy
Mgr. Katarína Podlucká  – arteterapeutka
Mgr. Adela Štrpková – arteterapeutka
Mgr. Eva Žideková – sociálna pracovníčka

Ľudia v DSS Andreas



NAŠU ČINNOSŤ V ROKU 2010 FINANČNE A MATERIÁLNE 

PODPORILI:

Autistické centrum Andreas® n.o.

Bratislavský samosprávny kraj

F84 n.f.

Nadácia pre deti Slovenska

individuálni darcovia

rodičia klientov

PRI NAŠEJ PRÁCI SME PARTNERSKY SPOLUPRACOVALI 

S NASLEDUJÚCIMI ORGANIZÁCIAMI A JEDNOTLIVCAMI:

Autistické centrum Andreas® n.o.

A-Z Consult, spol. s r. o.

Domov sociálnych služieb Rosa

F84 n.f.

OZ Inklúzia

Jedáleň Zdravíčko

Súkromná základná škola so špeciálnou materskou škôlkou pre 

žiakov a deti s autizmom

Školská jedáleň pri MŠ Timravina ul. Bratislava

Virtue Promotion s.r.o.

Mgr. Karen Gašparových – supervízia

Ing. Lucia Gvozdjáková – projektová manažérka

Daniela Jánošíková, PhD. – psychologička

PhDr. Jiřina Kantorová – supervízia

Mgr. Monika Kormúthová – fyzioterapeutka

Mgr. Ivana Lištiaková – Snoezelen terapia

Mgr. Naďa Okenicová – špeciálna pedagogička

Mgr. Zuzana Peťovská – Snoezelen terapia

Mgr. Daniela Ponechalová – Snoezelen terapia

Sefo Raclavský – finančný poradca

PaedDr. Andrea Šedibová– supervízia

Mgr. Ing. Katarína Széherová – psychologička

Partnerstvo a spolupráca
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14. júna 2007 
podpísaná zakladacia listina o založení DSS Andreas n.o.

4. júla 2007 
registrácia DSS Andreas n.o. na Krajskom úrade v Bratislave 
pod číslom OVVS-1291/225/2007-NO

január – február 2008 
personálne zabezpečovanie organizácie a úprava priestorov 
budovy pre potreby klientov

1. marca 2008 
prijatie prvých klientov

jún 2009 
zavedenie nových pracovných terapií do života klientov

február 2010 
zavedenie muzikoterapie, terapie senzorickej integrácie 
a cvičenie na trampolíne

História
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DSS Andreas v skratke
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* prvý domov sociálnych služieb na území Bratislavy, 
ktorý zabezpečuje starostlivosť výhradne klientom 
s pervazívnou vývinovou poruchou – autizmom 
(v súčasnosti sa používa termín PAS, t.j. porucha autistického 
spektra) od piatich rokov

* biodromálny (celoživotný) modelový príklad riešenia 
potrieb klientov s poruchou autistického spektra

* nezisková organizácia poskytujúca sociálne služby 
v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách 
a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom 
podnikaní v znení neskorších predpisov

* zariadenie s ambulantnou a pobytovou formou sociálnej 

služby založené na dobu neurčitú. Kapacita je stanovená 
regionálnym hygienikom na päť klientov, z toho sú 
v súčasnosti štyria klienti na dennom pobyte a jeden klient na 
týždennom pobyte

* poskytuje klientom odborné, obslužné a ďalšie činnosti. 

Z odborných činností je to základné sociálne poradenstvo, 
pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej 
osoby, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených 
záujmov, sociálnu rehabilitáciu a pracovnú terapiu. 
Z obslužných činností poskytuje ubytovanie, stravovanie, 
upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu. Z ďalších činností 
utvára podmienky na prípravu stravy, vzdelávanie, záujmové 
činnosti a terapie: arteterapiu, muzikoterapiu, terapiu 
senzorickej integrácie, ergoterapiu, hydroterapiu, trampolining

* nachádza sa v prenajatých priestoroch objektu Autistického 
centra Andreas n.o. na Galandovej ul. č. 7, v Bratislave, 
v mestskej časti Staré mesto. Budova má vlastný výťah. Všetky 
priestory pre klientov majú bezbariérový prístup a sú vybavené 
účelovým nábytkom, ktorý zohľadňuje špecifické požiadavky 
na ich bezproblémový pobyt. K objektu prislúcha rozsiahla 
záhrada s mobilným bazénom, s hracími prvkami 
a trampolínou.
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Vízia
Veríme, že každý človek s poruchou autistického spektra môže 
dospieť k čo najväčšej samostatnosti a nezávislosti v medziach 
daných jeho postihnutím.

Ciele 
Základným cieľom všetkých našich aktivít je 

* zabezpečenie dôstojných podmienok života klientov DSS 
pri rešpektovaní ich individuality a 

* odbremeňovanie rodín odkázaných na opatrovanie svojho 
autistického člena.

Poslanie
Naším poslaním je poskytovanie kvalitných sociálnych služieb 
ľuďom s poruchou autistického spektra s dôrazom na 
priateľskú atmosféru, príjemné prostredie a na rešpektovanie 
práv každého jedného klienta. Klientov vedieme k čo najväčšej 
samostatnosti a nezávislosti. Úzko spolupracujeme s rodinami 
klientov a podporujeme ich väzby na domáce prostredie. 
Svojimi aktivitami informujeme verejnosť o problematike 
autizmu a podnecujeme spoluprácu ostatných záujmových 
skupín v boji proti predsudkom voči ľuďom s autizmom.

Princípy, 
ktorými sa riadime
* individuálny prístup ku klientovi, rešpektovanie voľby 
a potreby klienta

* ochrana práv klienta

* dôraz na vzájomnú spoluprácu a partnerstvo vo vzťahu 
klient, poskytovateľ služieb a rodina klienta

* integrácia a zvyšovanie informovanosti verejnosti 
o problematike autizmu

* tímový spôsob práce, jednotný prístup zamestnancov 
ku klientovi a podpora profesijného rastu zamestnancov

* priateľské prostredie a atmosféra ku klientovi a k jeho rodine
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Aktivity a celoročná činnosť 
SPOLOČNE IDE VŠETKO ĽAHŠIE

 

DSS Andreas n.o. (ďalej DSS) využíva možnosti, ktoré poskytuje 
zdieľanie jednej budovy s  Autistickým centrom Andreas® n.o. 
(ďalej Andreas) a  so Súkromnou základnou školou so 
špeciálnou materskou škôlkou pre žiakov a  deti s  autizmom 
(ďalej Škola), ktorej zriaďovateľom je Andreas. Počas roku 2010 
sa DSS podieľal a  spolupracoval na spoločných aktivitách a 
projektoch Školy i  Andreasu. DSS poskytoval odborné 
poradenstvo a voľnočasové aktivity pre svojich klientov, 
psychologické a výchovné poradenstvo pre rodiny, spoločne s 
Andreasom realizoval predaj výrobkov svojich klientov na 
viacerých podujatiach a  umožnil vzdelávanie zamestnancov. 
Vďaka prítomnosti Školy v priestoroch budovy mohol byť jeden 
náš klient vzdelávaný priamo v  budove. Ďalšou pridanou 
výhodou spoločného zdieľania priestorov je výdatná pomoc 
odborníkov zo Školy, uznávaných na  celom Slovensku, ktorí 
metodicky usmerňovali našich zamestnancov. Zároveň pre nás 
vykonávali špeciálno-pedagogickú diagnostiku. Všetky tieto 
spomínané nenahraditeľné možnosti stále zefektívňujú a 
optimalizujú prevádzku nášho zariadenia.

TRETÍ ROK PREVÁDZKY

Celý rok prevádzky DSS Andreas sa niesol, popri poskytovaní 
vyššie spomínaných služieb, v  duchu implementácie platných 
paragrafov a zosúlaďovaní chápania právnych vzťahov v zmysle 
zákona o  sociálnych službách. Prešli sme na prehľadnejšie 
výkazníctvo dochádzky klientov. Zúčastnili sme sa 
pripomienkovania zákona, zbierania podpisových hárkov za 
zrovnoprávnenie prijímateľov aj poskytovateľov sociálnych 
služieb, okrúhlych diskusných stolov a  podania návrhu na 
Ústavný súd SR, ktorý vydal súhlasný nález, že § 8 nie je v súlade 

s ústavou. Sme v  pracovnej skupine na posudzovania 
štandardov kvality poskytovania sociálnych služieb.

V roku 2010 bola kapacita DSS päť miest totožná so skutočnou 
naplnenosťou. Štyria klienti majú podpísané zmluvy na 
ambulantný pobyt a  jednému klientovi je poskytovaná 
pobytová služba. Podľa pohlavia máme 4 mužov a 1 ženu. Podľa 
veku máme troch klientov 16-ročných,  jedného klienta 
18-ročného a jednu klientku 21-ročnú.
  
Miestnosti zariadenia sme „šili“ na mieru jednotlivým klientom 
pod odborným dohľadom poradcov. Dozariaďovali sme izby a 
priestory pre pracovnú terapiu tiež v  súlade s  odporúčaniami 
odborných sociálnych poradcov. Izby sme doplnili inventárom 
zvyšujúcim ich estetickú a  úžitkovú hodnotu a  bezpečnosť 
klientov. Vďaka finančnému zabezpečeniu z  projektov sme 
zakúpili zariadenia na pracovné aktivity a terapie klientov.

VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV

Vzdelávanie realizujeme spoločne so všetkými organizáciami 
sídliacimi v priestoroch centra Andreas. Vzhľadom k tomu, že k 
problematike autizmu je zatiaľ málo podkladov, väčšinu 
vzdelávacích prezentácií si pripravujeme zo zahraničných 
materiálov. V  roku 2010 sme absolvovali niekoľko interných 
seminárov na rozličné témy. Navštevujeme konferencie, dni 
otvorených dverí a semináre, ktoré nám môžu rozšíriť poznatky, 
napr. Ako bezpečne využívať digitálne technológie, Urgentné 
stavy v detskom veku, Kurz prvej pomoci, školenie BOZP a PO, 
Senzorická integrácia, Financovanie prostredníctvom DMS, 
Riadenie organizácie... Zapojili sme sa do sústavy seminárov  
´Učíme sa lepšie pomáhať´, ktoré organizuje nezisková 
organizácia Voices.
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DVERE DSS SÚ OTVORENÉ 

DSS je otvorený pre prax študentov vysokých škôl, najmä z 

odboru sociálna práca a  pedagogika mentálne postihnutých. 

Taktiež pozývame zamestnancov iných zariadení na konzultácie 

o prevádzke, metódach a postupoch používaných v našom DSS. 

Po predchádzajúcom dohovore sú dvere DSS otvorené pre 

každého záujemcu z  radou novinárov, odborníkov a  ostatnej 

verejnosti. Samozrejmosťou je každodenný kontakt s  rodičmi 

klientov a poskytovanie pravidelných konzultácií.

DIAGNOSTIKA, PORADENSKÉ SLUŽBY

Od prijatia prvých klientov do nášho zariadenia sme začali 

spolupracovať s  psychologičkou Danielou Jánošíkovou PhD., 

skúsenou odborníčkou na problematiku autizmu, a  so 

špeciálnou pedagogičkou Mgr. Nadeždou Okenicovou. 

Prostredníctvom ich služieb sme mohli rodičom ponúknuť 

komplexnú psychologickú diagnostiku, rediagnostiku a 

diferenciálnu diagnostiku, ako i  poradenské služby, 

vypracovanie odborných posudkov priamo v prostredí DSS, t.j. 

rodičia nemuseli vodiť svoje deti do nového, neznámeho a 

stresujúceho prostredia.

SUPERVÍZIA

V  súlade so zákonom o  sociálnych službách sme vypracovali 

program supervízií. Na účely zvýšenia odbornej úrovne a kvality 

poskytovanej sociálnej služby má každý klient externého 

supervízora. Supervízor sleduje, vyhodnocuje a  metodicky 

usmerňuje našich zamestnancov pri práci s klientom. Každé dva 

mesiace máme stretnutia k jednotlivým klientom za účasti 

rodiča. Výstupom zo stretnutí je zhodnotenie priebehu 

starostlivosti, úlohy na nastávajúce obdobie a  metodické 

usmernenie supervízorky. Supervízie odborne viedli PaedDr. 

Andrea Šedibová,  Mgr. Karen Gašparových a PhDr. Jiřina 

Kantorová z Autistického centra Andreas n.o.
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PORADŇA PRE RODIČOV 

DSS úzko spolupracuje s rodinami klientov. Rodičia sú prizývaní 

na pravidelné stretnutia so supervízormi a na stretnutia so 

zamestnancami. Rodičia sa poznajú od útleho detstva našich 

klientov a  vytvorili sa medzi nimi   priateľské väzby, ktoré sú 

základom pre ich pravidelné neformálne stretnutia. Ako 

dobrovoľníci aktívne pomáhajú pri zabezpečovaní akcií 

organizovaných naším zariadením. V  prípade potreby mali 

možnosť zúčastniť sa stretnutí rodičov detí s  poruchou 

autistického spektra (detský autizmus, Aspergerov syndróm, 

atypický autizmus), ktoré sa konali jeden až dvakrát do mesiaca 

pod odborným vedením psychologičky. Témy stretnutí sú 

navrhované podľa želania účastníkov. Vedúca skupiny Mgr. Ing. 

Katarína Széherová má viacročné skúsenosti s  vedením 

terapeutických skupín v  klinickej praxi a je matkou dospelej 

dcéry s  vysokofunkčným autizmom, ktorá je v  Andrease 

zamestnaná na skrátený úväzok.

ARTETERAPIA

Arteterapia je psychoterapeutická a psychodiagnostická 
disciplína, využívajúca k liečebným cieľom formy a prostriedky 
adekvátne umeleckým formám. Pracuje najmä s tvorbou a 
reflexiou zameranou na proces či produkt. Prvoradým cieľom nie je 
vytvorenie umeleckého diela, ale prostredníctvom sebavyjadrenia, 
rozvíjania tvorivosti, schopnosti komunikovať a spracovaním 
osobne významnej témy, dosiahnuť odstránenie alebo zmiernenie 
obtiaží človeka so znevýhodnením.

V  roku 2010 bola arteterapia súčasťou týždenného programu 

každého klienta. V  rámci nej sa klienti striedavo venovali 

rozvíjaniu výtvarných techník, podpore výtvarných zručností a 

tvorivým hrám s  hlinou. Činnosť vo výtvarnej dielni bola 

zameraná najmä na posilňovanie spontánneho 

sebavyjadrovania sa. Jednotlivé dielne v  roku 2010 viedli 

externé spolupracovníčky Mgr. Katarína Podlucká (výtvarné 

techniky a práca s textilom) a Jana Detvajová (keramická dielňa, 

výtvarné techniky), ktoré pracovali so všetkými piatimi klientmi. 

Dvaja klienti navštevovali keramickú dielňu s Mgr. Katarínou 

Ivančíkovou. S výslednými produktmi sme sa úspešne zúčastnili 

na Radničkiných trhoch 2010, kde sme spolu s centrom Andreas 

získali cenu v  kategórii Najlepší výrobok za pohľadnice z 

čajových vrecúšok.
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SNOEZELEN TERAPIA

Snoezelen terapia je zaradená do psychomotorickej terapie na 
neurofyziologickom základe, je riadená lekárom a  Snoezelen 
terapeutom. Snoezelen terapia je tiež integrovaná v terapeutickom 
koncepte ergoterapie a  fyzioterapie,  najmä v metódach 
senzorickej integrácie a  mototerapie. Snoezelen je jedným z 
terapeuticky orientovaných prístupov, ktorý má na základe 
predchádzajúcej diagnostiky terapeutické využitie. Cieľom môže 
byť samotná terapia alebo podpora kompetencií klienta. 
Snoezelen terapia je zameraná na poskytnutie neobvyklých 
zmyslových zážitkov poskytovaných širokou škálou nízko i vysoko 
technologických produktov a zariadení, ktoré vyvolávajú zmyslové 
odpovede a  reakcie u klientov. Ide o  jednu z  najradostnejších a 
najpríjemnejších terapií.

Človek s  autizmom je pri vnímaní a  poznávaní svojho okolia 

hypersenzitívny, nedokáže množstvo prichádzajúcich 

zmyslových podnetov selektovať a  vhodne spracovať. 

Dochádza k jeho „presýteniu“ z hľadiska zmyslového vnímania. 

Dôsledkom môže byť, že autista unikne do svojho sveta, „vypne 

príjem“ alebo reaguje nežiaducim správaním – agresiou voči 

okoliu, autoagresiou, 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, iba tlmí tieto 

prejavy a prináša so sebou množstvo nežiaducich vedľajších 

účinkov. Jednou z  mála účinných metód na zvládanie týchto 

stavov je Snoezelen (čítaj snjuzelen, z holandského snuffelen – 

čuchať, prenesene skúmať a  doezelen – driemať, voľne 

relaxovať). 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, neistou, podporuje nadväzovanie 

sociálnych vzťahov a  komunikáciu. Metóda Snoezelen je 

zameraná na stimuláciu jednotlivých zmyslov prostredníctvom 

svetelných, zvukových, hmatových a  čuchových podnetov a 

vibrácií. U ľudí s poruchou autistického spektra boli preukázané 

pozitívne výsledky, a  to najmä v  rozvoji zmyslovej integrácie, 

kognitívnych zručností a eliminácie agresivity.

V  roku 2010 bola Snoezelen terapia pravidelnou aktivitou v 

rámci týždenného programu každého klienta a  zaznamenali 

sme pozitívne reakcie. Terapia je veľmi dobre prijímaná a klienti 

sa jej zúčastňujú s  radosťou. Odborným garantom bola Mgr. 

Daniela Ponechalová. Po jej odchode na materskú dovolenku ju 

nahradila Mgr. Ivana Lištiaková a Mgr. Zuzana Peťovská. Vďaka 

absolvovanému školeniu môžu zamestnanci poskytovať 

základnú Snoezelen terapiu počas neprítomnosti terapeutky aj 

samostatne.
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REHABILITÁCIA

Vďaka odbornému zaškoleniu a  odporučeniam rehabilitačnej 
lekárky (individuálne pre každého klienta) sme vykonávali 
rehabilitačné cvičenia na zlepšenie pohybovo postihnutých 
klientov. Zameriavali sme sa predovšetkým na strečingové 
naťahovanie šliach, rozvoj a  udržanie motoriky, svalovej sily         
a  správne držanie tela. Počas celého roka sme využívali 
telocvičňu so suchým bazénom v  priestoroch centra Andreas,     
v  letných a  teplejších mesiacoch sme využívali aj záhradu 
budovy s  preliezačkami a  hojdačkami a  vonkajším bazénom. 
Pravidelná rehabilitácia a  využívanie herných prvkov                          
a  trampolíny v  záhrade i  v  telocvični pomáhala redukovať 
dráždivosť a  hyperaktivitu našich klientov. Nadviazali sme 
spoluprácu s  neďalekou posilňovňou, kde si dvaja naši klienti 
zvyšujú svoju telesnú kondíciu. Nové prostredie a  zaujímavé, 
špičkové posilňovacie stroje rozširujú klientom aj sociálny 
rádius.

VÝCHOVA A VZDELÁVANIE KLIENTOV

V rámci rozvoja výchovy a vzdelávania sme v roku 2010 
predovšetkým realizovali
 
* individuálne rozvojové plány podľa mentálnych, fyzických 
a zmyslových schopností klientov, a podľa miery postihnutia 
autizmom,

* individuálnu edukáciu zameranú na rozvoj sebaobsluhy, 
komunikácie, jemnej a hrubej motoriky, a sociálneho 
správania,

* hľadanie najvhodnejších terapeutických metód pre priamu 
prácu s konkrétnymi klientmi,

* eliminovanie problémového správania,

* rozvoj sociálnych zručností vychádzkami na hrad, Slavín, 
Železnú studničku, do okolia zariadenia, do mestských 
obchodov, do bazéna v DSS Rosa a pod.,

* zavedenie muzikoterapie s využitím bubnov, klávesových 
nástrojov a gitary so spevom a

* rozvoj pracovnej terapie.
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Projekty

17

V roku 2009 začal a v roku 2010 pokračoval projekt „Podpora a 

rozvoj pracovných návykov u mladých ľudí s poruchou 

autistického spektra“. Cieľom projektu bolo zvýšenie kvality 
života mladých ľudí s PAS vo veku od 14 do 22 rokov, ktorí 
navštevujú DSS, rozšírením poskytovaných služieb o tri nové 
pracovné terapie: žehlenie, stláčanie PET fliaš a o terapiu vo 
výtvarnom ateliéri. Prostredníctvom pracovnej terapie sme 
podporovali rozvoj stimulácie a pracovných zručností u 
mladých ľudí s autizmom so zameraním na pravidelnú a 
systematickú činnosť. Všetky aktivity spojené s pracovnou 
terapiou boli odborne vedené na základe vypracovanej 
Metodiky pracovnej terapie s mladými ľuďmi s PAS a praktické 
skúsenosti sú prezentované v brožúre Príklady dobrej praxe. 

Paralelne počas projektu sme hľadali aj odbyt pre výsledky 
aktivít pracovnej terapie, s cieľom zriadiť v budúcnosti chránenú 
dielňu a zamestnať v nej mladých ľudí s PAS. Ďalším dôležitým 
cieľom projektu bolo zvýšenie profesionálnej kompetencie 
sociálnych pracovníkov, ako dôležitých dospelých v pracovnej 
terapii s mladými ľuďmi s  autizmom, prostredníctvom 
odborného vedenia, poradenstva a konzultáciami v pracovnej 
terapii. Projekt sa realizoval vďaka podpore z Fondu Hodina 

deťom, ktorý zriadila a spravuje Nadácia pre deti 

Slovenska. Aktivity projektu boli zachytené v krátkom 
dokumentárnom filme, ktorý bol prezentovaný na benefičnom 
podujatí Hodina deťom v decembri 2010.

Ako partnerská organizácia sme sa podieľali aj na aktivitách v 
rámci projektov realizovaných Autistickým centrom Andreas. 
Projekt „Pracujem v  záhrade v  svojej komunite“ sa 
zameriaval na rozvoj pracovných zručností, potrebných na 
údržbu záhrady ako kosenie trávnika, hrabanie, polievanie, 
zametanie chodníkov. Projekt  „Tu mi je dobre“ umožnil 
zavedenie Snoezelen terapie do života našich klientov a 
zaškolenie personálu.

Snažíme sa šíriť osvetu o  poruchách autistického spektra v 
rôznych úrovniach a smeroch. Naše príspevky odzneli v Rádiu 
Devín, v televízii Markíza, v maďarskom rozhlase a uverejnené 
boli v  Slovenke (pod názvom Nadaní autistickí umelci), v 
novinách SME, v časopise EVA a  Story. V  marci 2010 sme 
realizovali deň otvorených dverí.

Pre susedov, sponzorov a priateľov Autistické centrum Andreas 
usporiadalo malú záhradnú slávnosť, kde sme prezentovali 
pracovnú terapiu klientov a výrobky klientov z výtvarnej a 
keramickej dielne. Prítomné deti si mohli vyskúšať trampolíny, 
hojdačky a suchý alebo mokrý bazén v našej záhrade a zahrať sa 
v telocvični. Toto neformálne posedenie spojené s predajom 
výrobkov našich klientov bolo milým spestrením komunitného 
života.
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Finančná správa
PREHĽAD O MAJETKU A ZÁVÄZKOCH
k 31. decembru 2010 suma v EUR

Aktíva  
  
Pokladnica 390,77
Hotovostná pokladňa 390,77
Peniaze  390,77

Bankové účty 7 138,51
10006-139712010/4900 7 110,78
10006-142217010/4900 27,73
Účty v bankách  7 138,51

Peniaze na ceste 0,00
Peniaze na ceste 0,00
Prevody medzi finančnými účtami  0,00

Ostatné pohľadávky 0,00
Mylná platba 0,00
Pohľadávky  0,00

Pohľadávky voči zamestnancom 0,00
Pohľadávky voči zamestnancom - zrážky 0,00
Zúčtovanie so zamestnancami a inštitúciami  0,00

Iné pohľadávky 100,00
Iné pohľadávky - Grant z Hodiny deťom 0,00
Iné pohľadávky 100,00
Iné pohľadávky - zaokr. rozdiely 0,00
Iné pohľadávky a záväzky  100,00

Náklady budúcich období 8,08
Náklady budúcich období 8,08
Príjmy budúcich období 732,14
Príjmy budúcich období 732,14
Časové rozlíšenie nákladov a výnosov  740,22
    
AKTÍVA CELKOM  8 369,50

Pasíva 

Dodávatelia 119,00
Dodávatelia 2009 0,00
Dodávatelia 2010 119,00
Krátkodobé rezervy 1 954,26
Krátkodobé rezervy 1 954,26
Záväzky  2 073,26

Zamestnanci 2 450,37
Zamestnanci 2 450,37
Zamestnanci preplatky miezd 0,00
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou 
a zdr. poisťovňami 1 317,94
Sociálna poisťovňa 938,50
Všeobecná zdravotná poisťovňa 340,07
Dôvera 39,37
Zúčtovanie so zamestnancami a inštitúciami  3 768,31

Daň z príjmov 0,00
Daň z kreditných úrokov 0,00
Ostatné priame dane 157,97
Ostatné priame dane - preddavok 84,79
Ostatné priame dane - zrážka 73,18
Dotácie a zúčt. s rozpočtami územnej samosprávy 0,00
Dotácia z BSK 0,00
Zúčtovanie daní, dotácií a ostatné zúčtovanie  157,97

Iné záväzky 296,65
Iné záväzky 2008 296,65
Iné záväzky 2009 0,00
Iné záväzky 2010 0,00
Iné pohľadávky a záväzky  296,65

Výnosy budúcich období 600,00
Výnosy budúcich období 600,00
Časové rozlíšenie nákladov a výnosov  600,00

Nevysp. výsledok hospodárenia min. rokov 4 509,89
Neuhradená strata 2007 -248,00
Neuhradená strata 2009 -705,92
Nerozdelený zisk 2008 5 463,81
Fondy tvorené zo zisku a prevedené výsledky 
hospodárenia  4 509,89

Výsledok hospodárenia v schvaľovaní 0,00
Výsledok hospodárenia v schvaľovaní 0,00
Výsledok hospodárenia  0,00

Záväzky zo sociálneho fondu 147,45
Záväzky zo sociálneho fondu 147,45
Dlhodobé záväzky  147,45
    
PASÍVA CELKOM  11 553,53

Hospodársky zisk celkom  -3 184,03



PREHĽAD O NÁKLADOCH A VÝNOSOCH  

k 31. decembru 2010 suma v EUR

Náklady 

Spotreba materiálu 1 570,30

Kancelárske potreby 312,56
Drobný nákup 690,27
Odborná literatúra 15,85
Drobný majetok 542,38
Lieky a lekárenské potreby - lekárnička 9,24
Spotrebované nákupy  1 570,30

    
Cestovné 355,81

Cestovné 355,81
Náklady na reprezentáciu 127,16

Náklady na reprezentáciu 127,16
Ostatné služby 10 019,54

Poštovné 27,30
Vstupné 3,30
Strava a náklady s tým spojené 1 130,49
Nájomné a služby s tým spojené 3 266,00
Notárske služby 62,15
Vzdelávanie, kurzy, školenia - poplatky 485,00
Ekonomické a účtovné služby 2 328,00
Ostatné služby 2 717,30  

Služby  10 502,51

   
Mzdové náklady 39 254,12

Mzdové náklady 39 220,00
Nevyčerpané dovolenky 34,12
Zákonné sociálne poistenie a zdr. poistenie 11 453,12

Zákonné sociálne poistenie a zdr. poistenie 11 441,02
Tvorba rezerv k poistnému na nevyčerp.dov. 12,10
Zákonné sociálne náklady 930,02

Sociálny fond 167,82
Stravné lístky, obedy 762,20
Osobné náklady  51 637,26

  
Ostatné dane a poplatky 19,50

Správne poplatky 19,50
Koncesionárske poplatky 0,00
Dane a poplatky  19,50
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Iné ostatné náklady 248,15

Bankové poplatky 106,21
Poistenie 41,92
Centové vyrovnanie 0,02
Členské poplatky 100,00
Ostatné náklady  248,15

    
Daň z príjmov 1,14

Daň z príjmov 1,14
Daň z príjmov  1,14

    
NÁKLADY CELKOM  63 978,86

    

Výnosy 

    

Tržby z predaja služieb  6 043,30

Tržby z predaja služieb - terapie 6 043,30
Tržby za vlastné výkony a tovar  6 043,30

    
Úroky 0,77

Kreditné úroky 0,77
Iné ostatné výnosy 5,04

Iné ostatné výnosy 5,04
Ostatné výnosy  5,81

   
Prijaté príspevky od iných organizácií 700,00

Prijaté príspevky od iných organizácií 700,00
Prijaté príspevky od fyzických osôb 5 900,62

Prijaté príspevky od fyzických osôb 4 920,06
Prijaté príspevky od fyzických osôb-strava 980,56
Príspevky z podielu zaplatenej dane 3 935,06

Príspevky z podielu zaplatenej dane - 2% 3 935,06
 10 535,68

Dotácie 44 210,04

Dotácie - BSK 44 210,04
Dotácie  44 210,04

    
VÝNOSY CELKOM  60 794,83

     
Hospodársky zisk celkom -3 184,03

    



Ďakujeme 
všetkým darcom a partnerom za ich podporu a prejavenú dôveru, 
a ďakujeme aj tým, ktorí nám pomáhajú naďalej, 
sympatizujú a počítajú s nami.

DSS Andreas n.o.
Galandova 7, 811 06 Bratislava I.

T: +421 2 5464 0211
F: +421 2 5441 0907

GSM:  +421 917 412 985
email: dssandreas@slovanet.sk

www.andreas.sk

právna norma: nezisková organizácia
IČO: 37 924 893

číslo účtu: 4008119522/7500 
ČSOB a.s.

grafická úprava: atelier2
fotografie: archív  DSS Andreas n.o.


