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1. Názov fondu : TU SME , n.f.
Sídlo fondu : Lipského 13, 841 01 Bratislava

Je registrovaný Krajským úradom v Bratislave dňa
28. 08.1997 pod číslom OV VS - 481/40/97 - NF.

Fond sa zriaďuje na dobu neurčitú s pôsobnosťou na území Bratislavy.

Účel fondu:
-

ochrana a podpora mentálne postihnutých občanov
- zabezpečenie materiálnych, finančných a spoločenských podmienok
vhodných pre realizáciu programov zameraných na prácu s deťmi
a mladými ľuďmi s mentálnym postihnutím, ktorí využívajú služby DSS
prof. K. Matulaya
Hlavné činnosti a smery fondu :
- vytváranie priestoru a podmienok pre realizáciu programov ( výlety,
rekreácie, hračky, výstavy, pomôcky, MTZ a iné )
- vzdelávacia činnosť pre profesionálnych a dobrovoľných pracovníkov, ktorí
sa podieľajú na realizácii programov
- osvetová, publikačná a prednášková činnosť, týkajúca sa aktivít

Správna rada prerokovala a schválila jednomyseľne
výročnú správu za rok 2017 dňa 28.3.2018.
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2. Prehľad činností vykonávaných v roku 2017 :

Poskytovanie kvalitných sociálnych služieb pre všetky vekové kategórie je základná úloha
DSSpKM. Okrem odborne vzdelaných pracovníkov je k tomu potrebné dostatočné materiálno –
technické zabezpečenie. Týmto smerom sa tradične uberá pomoc neinvestičného fondu, ktorý
finančne prispieva na zlepšenie podmienok a na vzdelávacie aktivity prioritne prostredníctvom
financií z 2%. Zároveň sa nám postupne darí získavať financie aj cez sponzorov.
Sponzorské príspevky sú vyhradené na konkrétne aktivity, ako bol napríklad výlet pre malé deti
do Haus des Meeres vo Viedni alebo rekonštrukciu terasy, kde sa upravil terén, nainštalovali sa
hojdacie prvky ( lavica a hniezdo) a zakúpili exteriérové pomôcky na senzorickú integráciu.
Ďalšie sponzorské financie šli na veľké drevené hojdačky na detské ihrisko, na vzdelávanie 3
pracovníkov v problematike zmyslového vnímania u detí s autizmom a na zakúpenie ďalších
senzorických pomôcok na bazálnu stimuláciu.
Financie z 2% boli aj v tomto roku rozdelené podľa kľúča, ktorý určila správna rada. Časť bola
použitá pre jednotlivé skupiny podľa ich požiadaviek na prácu s klientmi – zakúpila sa napríklad
žehlička a žehliaca doska, kávovar, varné konvice, jednoduché fotoaparáty, notebook
a podobne. Väčšia časť financií bola použitá na spoločné aktivity pre všetkých klientov – zakúpil
sa nový elektronický klavír, rádio, projektor a aromadifuzér s éterickými olejmi do relaxačnej
miestnosti a perličkový kúpeľ do T+R.
V roku 2017 sme sa zamerali na rozšírenie služby pre malé deti vo vekovej kategórii 3-8 rokov.
Okrem stavebných úprav a nákupu základného vybavenia pre skupinu ( skrine, stoly a stoličky,
sedačky, policové systémy), ktoré DSS hradilo z rozpočtu VUC, bolo potrebné dokúpiť veľa
drobností, vďaka ktorým sa priestor stal funkčným a čo najlepšie využiteľným pre prácu so
špeciálnou skupinou detí, detí s poruchou autistického spektra. Zakúpili sme terapeutické
stolíky s malými stoličkami, matrace na oddychovanie, špeciálnu skrinku na testový materiál,
príručné poličky, košíky, hračky ( autá, kocky, knihy, rôzne motivačné predmety) a terapeutické
pomôcky (suché zipsy, vkladačky, puzzle, navliekačky).
Tradičné výdavky šli na metodický deň, športové hry a plavecké preteky, kde sme financovali
ceny a občerstvenie pre všetkých účastníkov a v prípade potreby materiálneho zabezpečenia aj
nákup tohto materiálu. Na tvorivé dielne sme prispeli na nákup rôznych dekoračných pomôcok,
z ktorých sa vyrábali ikebany, pozdravy či svietniky a tašky. Na novú aktivitu – Raňajky s arte –
čo je vzdelávací workshop pre arte pracovníkov z rôznych zariadení – sme prispeli na
občerstvenie.
Mikulášske posedenia pre klientov boli podporené nákupom drobných sladkostí
a občerstvením.
Niektorí pracovníci sa zúčastnili výletu s klientmi ( skupina G, T+R), kde sme z fondu prispeli na
ubytovanie, dopravu a stravu pre všetkých zúčastnených.
Hradili sme štartovné pre klientov, ktorí sa zúčastnili športových hier v Čechách, v Tloskove.
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Pre potreby drevárskej dielne sa zakúpili potrebné pomôcky a drobný materiál, podobne sa
dokúpili rôzne komunikačné pomôcky pre logopédov, spoločenské hry či potreby do kuchynky,
kde sa klienti učia pripravovať jednoduché jedlá.
Aj v tomto roku naši klienti navštevovali hipoterapiu, ktorá bola plne hradená z prostriedkov
fondu.
Priestory na Ľuda Zúbka, ktoré sú určené na bývanie klientov s celoročnou sociálnou službou,
bolo potrebné tiež trochu vynoviť – zakúpila sa sedačka do „obývačky“ a položila sa nová guma
do spoločných priestorov na bývaní, keďže keramická dlažba už z bezpečnostných dôvodov
nevyhovovala klientom s epilepsiou.
Na vzdelávacie aktivity sme prispeli viacerým pracovníkom, ktorí boli na Orofaciálnej stimulácii
a na školení ohľadom práce s ľuďmi s Alzheimerovou chorobou, keďže veľa užitočných
terapeutických postupov môžeme využívať aj pri práci so staršími klientami s mentálnym
postihnutím.
V roku 2017 sme finančne prispeli aj na vydanie časopisu Fantázia a na tlač informačného
bulletinu a o zariadení.
Minimálne výdavky boli použité na správu fondu – nájomné a kancelárske potreby.

3. Ročná účtovná závierka a vyhodnotenie základných údajov v nej
zahrnutých .
Tvorí prílohu k tejto výročnej správe.

4. Prehľad o daroch a príspevkoch za rok 2017.
Prehľad o daroch a príspevkoch sa nachádza v tabuľke na strane č. 8 tejto
výročnej správy.
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5. Prehľad príjmov podľa zdrojov .
Príjmy :

počiatočné stavy k 1.1.2017 :
v pokladni

585,97 EUR

na bankovom účte

14 492,58 EUR

SPOLU

15 078,55 EUR

Príjmy za rok 2017 činili spolu :
V tom :

25 618,24 EUR

peňažné dary

838,93 EUR

Granty

4 478,95 EUR

podiel 2% z dane

20 298,76 EUR

pripísané úroky

1, 60 EUR

Celkové disponibilné finančné prostriedky TU SME, n.f. vrátane presunu
zostatku z predchádzajúceho roku, v roku 2017 činili 40 696,79 EUR.

Konečný stav k 31.12.2017: v pokladni

445,98 EUR

na bankovom účte

21 433,10 EUR

SPOLU

21 879,08 EUR
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6. Prehľad výdavkov v členení podľa jednotlivých druhov činností fondu
a výdavky na správu fondu.
Výdavky na účel fondu celkom

18 414,71 EUR

v tom :
Športové hry a plavecké preteky

483,58 EUR

Výlety

2 438,71 EUR

Semináre – pracovníci

1 231,77 EUR

Hipoterapia

510,00 EUR

Spotrebovaný material

147,02 EUR

Drobný hmotný majetok

5 372,94 EUR

Terapeutické pomôcky

4 801,09 EUR

Úpravy interiéru

1 558,70 EUR

Úprava exteriéru - terasa

1 200,00 EUR

Výroba propagačnej skladačky

134,40 EUR

Tlač časopisu

500,50 EUR

Sťahovanie terapeutických pomôcok

36,00 EUR

Výdavky na správu fondu celkom:

402,70 EUR

v tom:
Notársky poplatok

52,96 EUR

Poplatok za zverejnenie špecifikácie

3,50 EUR

Nájomné

162,18 EUR

Bankové poplatky

153,80 EUR

Xerox

30,02 EUR

Zrazená daň

0,24 EUR

SPOLU VÝDAVKY v r. 2017

18 817,41 EUR
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7. Zmeny vykonané v štatúte a v zložení orgánov, ku ktorým došlo
v hodnotenom období.
V roku 2017 nedošlo k zmenám v zložení orgánov neinvestičného fondu.
8. Správna rada neurčila žiadne ďalšie údaje na zverejnenie vo výročnej
správe.
9. Vyjadrenie revízora.
Revízor preskúmal hospodárenie TU SME, n.f. a nemá pripomienky.

Ing. Eva Vidová, správca fondu
Mgr. Jana Čajágiová, predseda správnej rady
Ing. Darina Redlerová, člen správnej rady
Ing. Marta Kohoutová, člen správnej rady
Ing. Edita Kruzslíková, revízor
Vypracovala : Mgr. Jana Čajágiová

V Bratislave, 28.3.2018
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PREHĽAD o daroch, príspevkoch a príjmoch za rok 2017
P.č.

ZDROJ

DAR

PRÍSPEVOK

PRÍJEM

1.

Počiatočný stav na bankovom účte

. 14 492,58

2.

Počiatočný stav v pokladni

.

3.

Granty

4.

Dary právnických osôb

5.

Podiel 2% z dane

6.

Úrok na bankovom účte

SPOLU

585,97
4 478,95

838,93
20 298,76
1,60

838,93
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39 857,86

POZNÁMKA
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