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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 2019 dňa. 
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2. 

PREHĽAD ČINNOSTÍ VYKONÁVANÝCH V ROKU 2019 

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 2019 bol príjem financií z 2 %.  

Z tohto príjmu sme spolufinancovali 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.  

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

Podporili sme „Modrý bublinový deň“ pri príležitosti Svetového dňa povedomia o autizme, ktorý 

v tomto roku nadobudol rozmery komunitnej akcie. 

Financovali sme hipoterapiu nielen pre dospelých klientov, ale aj pre malé deti, pričom celá hipoterapia 

je pokrytá zo zdrojov neinvestičného fondu. 

Klienti DSS prof. K. Matulaya majú možnosť realizácie sa v krúžkoch. Neinvestičný fond ich podporil 

počas výletov turistického krúžku, pri práci vo fotografickom krúžku.  

Financujeme vydávanie časopisu Fantázia. 

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, tlačiareň a pod. 

Spolufinancovali sme údržbu jednotlivých budov a zariadení, ktoré sa za roky využívania značne 

opotrebovali a pre bezpečné fungovanie klientov boli potrebné – vybudovanie nových toaliet 

a kúpeľne pre dospelých klientov, toto by som asi napísala miernejšie...že prispeli sme k zlepšeniu 

hygienických podmienok ...nie údržba budov – lebo tie nepatria nf...tak nech to tam radšej nie je... 

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

Matulaya ako aj samotní zamestnanci. Vzdelávanie bolo na témy alternatívnej a augmentatívnej 

komunikácie, senzorické hry pre deti s autizmom. 

V tomto roku sa podarilo realizovať a financovať „teambuilding pre zamestnancov“. Jednodňová 

aktivita zameraná na tímovú spoluprácu a komunikáciu. 

Ďalším zdrojom financií v NF sú projekty a granty iných nadácií. Realizovali sme projekt „Rehabilitácia 

ľudí s mentálnym znevýhodnením v prostredí drevárskej dielne“ za podpory ČSOB. Projekt sa 

realizoval od decembra 2018 do júla 2019. Jeho zámerom bola: revitalizácia drevárskej dielne DSSpKM, 

ktorá zahŕňala nákup takého vybavenia dielne, ktoré bude slúžiť na vytvorenie dôstojného 
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rehabilitačno-terapeutického prostredia pre ľudí s mentálnym znevýhodnením a výroba a starostlivosť 

o výrobky z drevárskej dielne, ktoré budú slúžiť širokej komunite ľudí v blízkom i vzdialenom okolí. 

Vďaka finančnej podpore od Nadácie VW prostredníctvom grantu „Pomáhame ďalej NAJ 

KOLEGA“ sme v priestoroch bývania mohli zrealizovať demontáž zastaralých WC a následne aj 

potrubia, ktoré sa ukázalo byť tiež poškodené časom.  Zakúpili a namontovali sa zvýšené WC, čo veľmi 

pomohlo pri ťažšie mobilných klientoch. Demontoval sa starý sprchový kút a miesto neho sa osadilo 

ďalšie vyvýšené WC. 

Zároveň sa z iných zdrojov zakúpila hydraulická stolička, ktorá tiež výraznou mierou uľahčila prácu 

zamestnancov.  

Súčasné vybavenie zodpovedá štandardom sociálnej práce a pri dodržaní správnych odborných i 

ľudských  postupov sa tým zabezpečilo poskytovanie kvalitnej sociálnej služby individuálne pre 

každého klienta. 

Vďaka finančnej podpore z Grantového projektu hlavného mesta SR Bratislavy pre voľný čas, šport a 

sociálne aktivity sme mohli zorganizovať trojdňový rekondičný pobyt pre 14 detí v krásnom prostredí 

Slnečných jazier v Senci.  

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 2018.  

Prehľad o daroch a príspevkoch sa nachádza v tabuľke na strane č. 8 tejto výročnej správy. 

5. Prehľad príjmov podľa zdrojov 

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

7. Zmeny vykonané v štatúte a v zložení orgánov, ku ktorým došlo v hodnotenom období.  

V roku 2019 došlo k zmenám v zložení orgánov neinvestičného fondu. Od 1. apríla 2019 sa v zmysle 

štatútu TU SME, neinvestičného fondu došlo k zmene zloženia správnej rady. Vzhľadom na uplynutie 

funkčného obdobia správnej rady, zriaďovateľ odvolal pôvodnú správnu radu a vymenoval jej nových 

členov. Na základe uznesenia správnej rady, potrebné zmeny vykonal už nový štatutárny zástupca.   

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


