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1. 

Názov fondu :   TU SME , neinvestičný fond  

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: 

Ing. Mgr. Adriana Ferjancová, správca fondu 

Mgr. Katarína Hollá, predseda správnej rady 

Ing. Marína Korčoková PHD, člen správnej rady 

Mária Šišková, člen správnej rady 

Mgr. Jana Čajágiová, revízor 

 

 

 

 

 

 

 

Správna rada prerokovala a schválila jednomyseľne výročnú správu za rok 2020 dňa 31.3.2021 
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2. 

PREHĽAD ČINNOSTÍ VYKONÁVANÝCH V ROKU 2020 

Neinvestičný fond TU SME je zameraný na podporu aktivít pre klientov DSS prof. K. Matulaya, 

podporu vzdelávania ich zamestnancov a zlepšenie materiálno-technického zabezpečenia. 

Hlavným zdrojom príjmu v roku 2020 bol príjem financií z 2 %. 

Rok 2020 bol výrazne ovplyvnený pandémiou koronavírusu SARS COV-2. Tak ako vo všetkých 

oblastiach života, aj my sme nevedeli, ktoré aktivity sa budú môcť realizovať a kedy.  

Financie naplánované na tradičné aktivity DSS prof. K. Matulaya ako sú športové hry a plavecké 

preteky pre klientov, vianočné tvorivé dielne s komunitným zameraním a metodický deň pre 

zamestnancov, sme postupne s prichádzajúcimi opatreniami presúvali a financovali aktuálne potreby 

klientov a zamestnancov DSS prof. K. Matulaya. 

Zakúpili sme germicídny žiarič, ktorý od začiatku pandémie má nenahraditeľnú úlohu v priestoroch 

zariadenia.   

Podporili sme aktivity pre klientov ako je Fašiang bál, Mikuláš a Mikulášenie a Vianoce s nami, prispeli 

sme na oslavu jubilantov klientov a aj zamestnancov. 

Pokiaľ to opatrenia dovolili a bolo možné chodiť na hipoterapiu, financovali sme ju nielen pre 

dospelých klientov, ale aj pre malé deti, pričom celá hipoterapia bola pokrytá zo zdrojov 

neinvestičného fondu. 

Financovali sme vydanie časopisu Fantázia a Na kolene. 

Veľkú časť financií z 2 % dostali jednotlivé výchovné skupiny klientov na materiálno-technické 

zabezpečenie ich aktivít a priestorov a podľa ich aktuálnych potrieb. Financovali sa nákupy 

kancelárskych a terapeutických pomôcok – hračky, špeciálne pomôcky, drobného vybavenia skupín – 

sedačky, stoličky, vankúše, deky, rýchlovarné kanvice a pod. 

Prispeli sme k vylepšeniu priestorov na spoločenské stretávanie klientov – vymenili sme staré kreslá 

za nové, zakúpili sme nový koberec. Podporili sme revitalizáciu kuchynského priestoru v Zariadení 

podporovaného bývania.  

Na základe potrieb z individuálnych plánov jednotlivých klientov bolo potrebné vytvoriť priestor 

a vybavenie na realizáciu bazálnej stimulácie. 

Financovali sme prestrešenie otvoreného nevyužitého priestoru, čim vznikol funkčný priestor na 

odkladanie bicyklov a športového náradia, záhradníckeho náradia. 

Aj tento rok sme podporili vzdelávanie zamestnancov – na financovaní sa podieľal DSS prof. K. 

Matulaya ako aj samotní zamestnanci. Vzdelávanie bolo na témy Bazálna stimulácia, Efektívny 

pomáhajúci rozhovor, Motivácia, zmena, odpor.  

Ďalším zdrojom financií v TU SME, n.f. sú projekty a granty iných nadácií.  
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Realizovali sme projekt „Senzorická záhrada alebo záhrada pre všetkých“ za podpory ČSOB. Cieľom 

bolo zrevitalizovať nevyužívaný priestor záhrady pred hlavným vchodom budovy B a premeniť ho na 

Senzorickú Záhradu. Z projektu sa podarilo: osadiť altánok, vysadiť 5 ovocných stromov, množstvo 

jedlých a okrasných kríkov, vytvoriť senzorický chodník pre chôdzu naboso, osadiť drevený hrací 

prvok – kladinu, zakúpiť drevené lavičky, vyrobiť vyvýšené záhony pre pestovanie zeleniny a iných 

rastlín. 

Vďaka finančnej podpore od Nadácie ZSE sme realizovali projekt s názvom „Farebná oslava 

inakosti“. Cieľom projektu bola komunitná aktivita zameraná na zviditeľnenie svetových dní 

epilepsie, Downovho syndrómu a svetového dňa povedomia o autizme. Súčasťou bola prednáška na 

tému epilepsia, tvorba a distribúcia letákov a komunitná aktivita s bublinami a balónmi. Aktivita sa 

s dodržaním pandemických opatrení realizovala v náhradnom jesennom termíne.  

Individuálny darcovia podporili konkrétne skupiny v ich aktivitách. Tieto prostriedky boli viazané na 

konkrétnu skupinu alebo aktivitu. 

Časť prijatých financií neinvestičného fondu boli použité na režijné náklady – registrácia 2 %, 

špecifikácia, nájomné, poštovné a nákup kancelárskeho materiálu.  

 

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 2020.  

Prehľad o daroch a príspevkoch sa nachádza v tabuľke na strane č. 7 tejto výročnej správy. 

5. Prehľad príjmov podľa zdrojov 

PRÍJMY za rok 2020 podľa zdrojov (EUR) 

Počiatočný stav k 01.01.2020 v EUR pokladni      480,37 

Počiatočný stav k 01.01.2020 v CZK  pokladni (50,00 CZK)          1,97 

Počiatočný stav k 01.01.2020 na bankovom účte 25 313,63 

SPOLU počiatočné stavy  25 795,97 

  

Príjmy v roku 2020 (EUR)  

Finančný dar od FO        47,30 

Finančný dar od PO      170,00 

Prijaté podiely 2% z dane 15 427,13 

Príjmy v roku 2020 spolu 15 644,43 

Disponibilné finančné prostriedky v roku 2020 celkom 41 440,40 
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Konečný stav k 31. 12. 2020 (EUR)  

v pokladni EUR      864,32 

v pokladni CZK (50,00 CZK)           1,91 

na bankovom účte 17 561,51 

SPOLU 18 427,74 

 

6. Prehľad výdavkov v členení podľa jednotlivých druhov činností fondu a výdavky na správu 

fondu.  

Výdavky na účel fondu v roku 2020 celkom 

v tom: 

 21 688,72 

- Dlhodobý hmotný majetok  (zostatková cena)    5 041,00 

- Drobný hmotný majetok    5 384,51 

- Terapeutické pomôcky    5 833,16 

- Hipoterapia       225,00 

- Tlač časopisu NA KOLENE       124,90 

- Tlač časopisu FANTÁZIA       647,35 

- Realizácia a výsadba záhrady    2 820,00 

- Požičanie kostýmu            17,00 

- Vzdelávanie pracovníkov    1 489,30 

- Sťahovanie nábytku       106,50 

Výdavky na správu fondu celkom 

v tom: 

  1 323,94 

- Poplatok za zverejnenie špecifikácie           3,50 

- Notársky poplatok – registrácia 2%       131,40 

- Webhosting         29,69 

- Poštovné         29,00 

- Režijný materiál – kancelárske potreby       396,51 

- Odpisy HM       444,00 

- Oprava tlačiarne         18,00 

- Nájomné       162,18 

- Bankové poplatky       109,60 

- Kurzová strata            0,06 

SPOLU VÝDAVKY v roku 2020 23 012,66 
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7. Zmeny vykonané v štatúte a v zložení orgánov, ku ktorým došlo v hodnotenom období.  

V roku 2020 nedošlo k žiadnym zmenám v štatúte alebo v zložení orgánov.  

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. Mgr. Adriana Ferjancová, správca fondu 

Mgr. Katarína Hollá, predseda správnej rady 

Ing. Marína Korčoková PHD, člen správnej rady 

Mária Šišková, člen správnej rady 

Mgr. Jana Čajágiová, revízor 

 

 

 

Vypracovala : Mgr. Katarína Hollá 

V Bratislave, 31.3.2021  
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            PREHĽAD o daroch, príspevkoch a príjmoch za rok 2020 (EUR) 

 

 

P.č. ZDROJ DAR PRÍSPEVOK PRÍJEM POZNÁMKA 

1. Počiatočný stav na bankovom účte   25 313,63  

2. Počiatočný stav v pokladni EUR        480,37  

3. Počiatočný stav v pokladni CZK            1,97  

4.  Dary fyzických osôb   47,30    

5. Dar právnickej osoby 170,00    

6. Podiel 2% z dane   15 427,13  

      

      

 SPOLU 217,30  41 223,10  

 


